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EDITORIAL

Milí čtenáři,

máte v rukou či na ploše svého elektronického zařízení první číslo našeho časopisu. Jméno tohoto počinu,
ANOnymní časopis NEanonymních redaktorů, je samo o sobě poněkud hádankou a zároveň vysvětlením, 
o co se pokoušíme. Je nám jasné, že v této fázi našeho snažení nejsme adepty pro komerční trh s tiskovinami,
jsme jako časopis pro většinu čtenářů neznámí a vlastně anonymní, ale jdeme do toho s plným nasazením,
neschováváme se a dáváme své autorské úsilí všanc vám, našim čtenářům. Jsme přesvědčeni, že naši snahu
oceníte a obdaříte nás shovívavostí, pokud to, co děláme, nebude zrovna váš šálek kávy či čaje. Rozhodně 
by ale nemělo zůstat tajemstvím, že autorem nápadu stran našeho názvu je jeden z členů redakce – Patrik
Růžička, a autorem grafického zpracování pak další významný člen redakce – Michael Navrátil. 

Možná vás napadlo, proč titulek hovoří o návratu k tradici, když zakládáme nový časopis. Je to jednoduché,
časopis v několika podobách na naší škole již existoval. Zrod jeho existence sahá do samotného počátku 90. let
20. století, kdy v nastolené éře svobody a nově budované demokracie (po roce 1989) vznikl na půdě naší školy
časopis s názvem Studentská pečeť. Pokud vám to něco připomíná, není to náhoda, nepochybně všichni
mlsalové znají čokoládu se stejným názvem. Právě tato čokoláda se totiž při hledání názvu stala inspirací. 
Nešlo tehdy jen o grafické zpracování obálky, které vypadalo jako ochutnávka této dobroty, ale byl tam i skrytý
význam, autoři po sobě chtěli skutečně zanechat stopu – svou studentskou pečeť – pečeť existence, ale i kvality.
Asi není třeba připomínat, že vydávání tohoto časopisu v tehdejších technických podmínkách bylo nesmírně
náročné a grafika by patrně v dnešní konkurenci neobstála, ale nadšení bylo veliké a tvořivost nebývalá. Šel čas,
vývoj nezastavíte, a tak druhá polovina 90. let přinesla nové grafické zpracování - z formátu A5 se dostal časopis 
do formátu A4 a díky tvořivé snaze redaktorů a laskavé péči sponzorů, a i navzdory protichůdným názorům vůči
redakci, byl časopis na scéně několik dalších let. Pak ovšem nastala doba útlumu v této oblasti. Můžeme si klást
otázky, proč tomu tak bylo, ale pouze budeme oživovat různé spekulace. Faktem zůstává, že před několika lety,
konkrétně na podzim 2017, dochází opět k pokusu tradici školních novin (časopisu) oživit. Stalo se tak díky
iniciativě studentů tehdejší oktávy. Bohužel zůstalo pouze u startovního čísla (vyšlo v lednu 2018), tentokrát 
pod názvem GOAH TIMES. Plány ovšem zůstaly, někteří aktéři zůstali této myšlence věrní a s novými nápady 
i drobnými autorskými zkušenostmi se znovu pouštíme na tenký led novinařiny právě nyní.

A co můžete v tomto čísle najít? Rozhodněte se můžete těšit na rozhovory se studenty i učiteli naší školy o tom,
jak vidí stávající situaci, ale především situaci v době distančního vzdělávání. Rozhodně vás může mile překvapit
odborná psychologická studie o motivaci, ale i fundovaná exkurze na výstavu o Bílé hoře, která je doplněna
autentickým rozhovorem s tvůrci výstavy. Svůj prostor najdou milovníci filmu i divadla. Rozhodně si nenechte ujít
seznámení s redakční radou, možná se dozvíte víc, než jste čekali. A pokud jsme u seznamování, část prostoru
byla ponechána nově vzniklému studentskému parlamentu. Myslíme i na Vánoce a v tomto smyslu máme 
pro vás nachystáno několik dobrých rad. Tento výčet samozřejmě není úplný, pokud vás něco z nabízených
specialit tohoto čísla zaujalo, nezbývá než začít listovat a hledat. My budeme jen rádi, když si každý najde to
své. K tomu vám celá redakce přeje hodně pohody a stálé zdraví. 

P.S. 
Přejeme vám všem krásný zbytek adventu, poklidné, ale i trochu veselé Vánoce, příjemné vánoční
prázdniny a do nového roku 2021 zdraví, štěstí a přiměřený úspěch. Proč přiměřený? Když bude velký,
mohla by se dostavit pýcha, když bude malý, mohla by přijít bolest. Zachovejme si naději v dobré lidi
kolem nás, víru ve spravedlnost a touhu měnit svět k lepšímu.

3ano/ne

NÁVRAT K TRADICI, NEBO ÚPLNÁ NOVINKA?

Mgr. Andrea Baumannová
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A JAK VYPADAL ČASOPIS DŘÍVE?

ano/ne



Eliška Poláková

Jelikož se jedná o první číslo, vyzpovídala jsem pro vás lidi, kteří za našim časopisem stojí.
Věřím, že budeme dobrý a sehraný tým a časopis vám bude přinášet radost, inspiraci a novinky 
z naší školy. Psaní je pro nás těžší kvůli koronavirové situaci, kdy se nemůžeme osobně setkávat,
a proto si myslím, že tímhle článkem se poznáme i my sami navzájem. 
Každého člena stávající redakce jsem se zeptala na dvě jednoduché otázky, bez které věci nikdy
neodchází z domu, a co je první věc, co udělají po probuzení. Pojďme se podívat na jejich
odpovědi:
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Michal Navrátil (sexta)
Z domu neodcházím především bez klíčů. Samozřejmě, pokud se jedná o situace, kdy jdu někam do společnosti, ať už je to cesta do školy, do města
nebo třeba na větší vzdálenost, beru si mobil a peněženku.
Já dlouho v posteli ležet nedokážu, takže hned jak vstanu, ustelu si ji a potom se jdu upravit a převléci.

Adéla Sobotková (sexta)
Bez mobilu, peněženky, diáře a teď i roušky.
Rozestřu závěs a podívám se z okna.

Patrik Růžička (kvinta)
Z domu asi nikdy neodcházím bez telefonu s peněženkou a teď i rouškou, ale pokud si beru batoh, a že si ho beru často, tak mám u sebe často věci
jako deštník, nůž a podobně.
Hned po probuzení často zůstávám v posteli a jsem na telefonu do doby, dokud nemám hlad, nezačíná mi škola, nebo po mně někdo něco
nepotřebuje. 
Když už vylezu tak se prvně převleču a pak se projdu kuchyní, jestli neuvidím něco k snídani.

Diana Pryglová (kvarta)
Vždycky než odejdu z domu tak si musím zkontrolovat, jestli mám klíče, mobil a peněženku.
A hned ráno, jak se vzbudím, tak beru do ruky mobil a projedu si sociální sítě.

Tereza Filipovičová (kvinta)
I always take my smile.
Snažím se znovu usnout.

Iva Jevčaková (sexta)
Když se probudím, jako první si projdu v hlavě, co mě dneska čeká. 
V těchto dnech nikdy neodcházím z domu bez bundy a taky bez roušky.

Hana Lacková (kvinta)
Dám si brýle, abych viděla.
Nikdy neodcházím bez mobilu a hřebenu.

Michal Škápík (kvarta)
Nikdy nevycházím bez oblečení, ale tak jak je to myšleno, to budou klíče, protože si vždy zamykám pokoj, a skoro vždy peněženka a telefon. 
První věc po probuzení bývá většinou, že se podívám na telefon, kolik je hodin, popř. odepíšu na nějaké zprávy. Potom si zajdu na záchod atd.

Petr Špaček (kvinta)
Nevycházím bez klíčů a mobilu.
Po probuzení jdu na záchod nebo do koupelny.

Karin Machalová (kvarta)
Tak věc, bez které nevycházím nikdy z domu tak je určitě mobil, bez něj se fakt nehnu.
A věc co udělám hned po probuzení je asi, že projedu Instagram a ostatní sociální sítě.

Patrik Růžička (kvinta)
Z domu asi nikdy neodcházím bez telefonu s peněženkou a teď i rouškou, ale pokud si beru batoh, a že si ho beru často, tak mám u sebe často věci
jako deštník, nůž a podobně.
Hned po probuzení často zůstávám v posteli a jsem na telefonu do doby, dokud nemám hlad, nezačíná mi škola, nebo po mně někdo něco
nepotřebuje. 
Když 
už vylezu tak se prvně převleču a pak se projdu kuchyní, jestli neuvidím něco k snídani.

Eliška Poláková (kvinta – autor)
Já se opravdu snažím omezit svůj čas na mobilu, ale ráno bohužel v ospalosti neodolám a projedu sociální sítě a potom se musím přiznat, že nemám
žádnou ustálenou rutinu, většinou si vyčistím pleť, zuby a jdu se nasnídat a snažím se co nejaktivněji strávit den.
A z domu nikdy neodcházím jako většina z nás bez mobilu.
Děkuji všem, kteří se podílí na tvorbě časopisu, za pomoc při vytvoření tohoto článku. 

Seznamte se...
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Jak dopadl průzkum na naší škole?
Co konkrétně nás nejvíce motivuje a jak se naše motivační faktory věkem mění?

Rozhodla jsem se udělat průzkum, kterým jsem získala odpovědi na tyto otázky. Jak to dopadlo? V následujících grafech jsou
znázorněny souhrnné výsledky pro nižší a vyšší gymnázium.

Graf nižší gymnázium

Za významnější motivaci je pokládána vnitřní motivace. To dokládá například
americký psycholog Abraham Harold Maslow a jeho pyramida základních
lidských potřeb, kde na prvním místě stojí potřeba seberealizace.

Poměr vnitřní a vnější motivace odpovídá orientaci člověka, a tedy není 
u všech lidí stejný (Amabile, Hill, Hennessey & Tighe, 1994). 
Záleží také na povaze práce, kterou člověk dělá. Kreativní práce je spojena
často spíše s vnitřní motivací, zatímco ke stereotypní práci je zapotřebí obvykle
silnější motivace vnější. Tento výzkum z roku 1994 také ukázal, že míra vnější
motivace s věkem klesá.

Je motivace pocházející z okolí. Člověk motivovaný
zvnějšku pracuje kvůli dosažení jiného cíle, než 
je vykonání práce samotné. Jeho cílem může být např.
odměna, pochvala, známka apod.

Vnější motivace

Motivace je důležitá hnací síla. Setkáváme se s ní
denně, při plnění každého úkolu. Je to vůle něčeho
dosáhnout. 

Vnitřní motivace

Vychází z naší vlastní vůle, jde o uspokojování
našich vlastních potřeb. Jinými slovy, vnitřní motivaci
si můžeme představit jako: „dělám to, protože chci“.

Bylo zjištěno, že…

SÍLA, KTERÁ NÁS ŽENE VPŘED

Iva Jevčaková
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„Ti, kteří znají cíl, najdou cestu.“
neznámý autor

Souhrnné výsledky jsou povzbudivé, ale jak to máme každý sám, musíme posoudit my sami. Naše spokojenost se odvíjí
nejen od toho, zda půjdeme za svým cílem, ale záleží také, jaký k naší práci zaujmeme postoj – záleží také na tom, jak jsme
sebekritičtí a jak vysoké si klademe cíle. 

Co je tedy nejlepší způsob motivace?

Ideální je, když na nás působí oba druhy motivace zároveň. Pokud se o danou oblast zajímáme, práce na daném úkolu nás
naplňuje, a pokud jsme za ni také odměňováni, je to dokonalý stav. Propojení vnitřní a vnější pozitivní motivace vytvoří
synergický efekt a motivace k dané činnosti pak bude zaručeně na nejvyšší možné úrovni.

A jak jsme na tom se spokojeností s našimi výkony? Jsme spokojení? 



8ADE / motion & video / Kubalová Martina / Lockdown - stop motionano/ne

DEGENERACE ZA ČASŮ
KARANTÉNY

V dnešní náročné době se skoro nic zajímavého běžným lidem
neděje. Řada lidí se ve svých domovech nudí a vymlouvají
se na vládní nařízení. Přestože vláda doporučuje chodit 
na čerstvý vzduch, tito lidé stále sedí doma a více a více 
se zavírají sami do sebe. S jejich neustálou špatnou náladou 
se postupně mění i jejich chování. Mezi těmito lidmi se občas
najdou určití jedinci, 
kteří využívají svého volného času a rozvíjejí svou osobnost 
a kreativitu a částečně si mohou zlepšit svou náladu. 
Kdyby však existovali jen tito lidé, tento článek nepíšu. 
Budu se dnes bavit ale o lidech mého věku, kteří po celý
nouzový stav sedí doma. 

Jak už jsem výše zmínil, tato skupina se dobrovolně trýzní mezi
čtyřmi stěnami svého pokoje po celou dobu karantény, i když
doopravdy vůbec nemusí. Nikdy jsem nepochopil, proč si tito lidé
nedopřejí aspoň hodinu denně procházku. Kdyby každý den chodili
ven aspoň na takhle krátkou chvíli, byli by na tom lépe a možná 
by byli méně protivní a znudění. Od nudy se totiž odvíjí touha 
po nějakém vzrušení, které je na malý okamžik odtrhne od kruté
reality. Tímto malým rozrušením může být cokoliv neobvyklého.
Problémy učitele či kteréhokoliv žáka s technologií při online výuce,
nekonečná ozvěna při hovoru na Google Meetu, či hloupé a nevinné
žertíky spolužáků.

Nechci nikoho soudit, protože všechny zmíněné neobvyklosti mě
osobně taky pobaví a zlepší mi den, ale někteří lidé z již zmíněné
skupiny se těchto neobvyklostí až nezdravě drží. Těmito slovy myslím
neustálé rozebírání a analyzování nevšedností. Tito lidé se díky tomu
vyhnou nudě a získají na chvíli nový smysl života. Jejich činnosti jsou
často nevinné a na první pohled neškodné, ale někdy se z nich může
stát i šikana. Vždy za těmito žertíky a nevšednostmi někdo stojí. 
Je možné, že se dotyčný stane terčem pozornosti ze strany učitelů 
či spolužáků. Některé tyto skoro nevinné žerty by za normální školní
výuky nikdo netrestal či neřešil, ale protože v této situaci máme
spoustu času (a také nudy), může být kdokoliv trýzněn útoky 
a jedovatostí ze všech možných stran. 

V tomto období všichni tak nějak klesneme k činnostem, kterými
jsme před karanténou ještě opovrhovali. Zkrátka, degenerujeme...

Petr Špaček
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Výstavu je možné shlédnout i online - odkaz na další straně
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Adéla Sobotková

KONFLIKT, KTERÝ ZMĚNIL DĚJINY

Bitva, jejíž 400. výročí si letos připomínáme. Bitva na Bílé hoře - zdánlivě malá
bitva, která zahýbala českými i evropskými dějinami a stala se předlohou 
pro tvorbu řady umělců napříč novodobou historií.  Proč byla tak důležitá 
a jak probíhala? Co se dělo po ní a jak proměnila tvář světa? To vše se dozvíte 
na online výstavě Národního muzea.

Začátek 17. století nebyl v českých zemích vůbec klidný. Rudolf II. Habsburský sice vydal majestát
slibující svobodu vyznání, jeho nástupce Matyáš Habsburský ale tuto dohodu nedodržoval. Proti tomu
se v roce 1618 postavili čeští stavové a pražskou defenestrací začalo české stavovské povstání. 
Po Matyášově smrti byl na český trůn zvolen Ferdinand II. Štýrský pod příslibem dodržení Rudolfova
majestátu, svůj slib však nedodržel. Stavové Ferdinanda svrhli a na trůn dosadili kalvinistu Fridricha
Falckého, manžele nejžádanější nevěsty své doby, Alžběty Stuartovny, který si kvůli své krátké
a špatné vládě vysloužil přezdívku „zimní král“. Vypjatá situace vyvrcholila 8. listopadu 1620 bitvou 
na Bílé hoře. Na návrší poblíž Prahy se proti sobě utkala vojska katolíků a protestantů. Když v bitvě
vyhrálo vojsko katolíků, Ferdinand II., tehdy už římský císař, získal české země zpět, své odpůrce
potrestal a začala rekatolizace a s ní spojená třicetiletá válka.
 
Dvaadvacetiminutová online expozice Národního muzea s názvem 1620. Cesta na Horu nám v sedmi
kapitolách přibližuje souvislosti, podrobnosti a kontext bitvy na Bílé hoře. Dozvíme se zde také 
o vojácích, o průběhu popravy 27 českých pánů, o tom, kam se před nepokoji uchýlili čeští exulanti, 
jak tuto bitvu vnímal nejznámější historik českých dějin, které umělce tento konflikt inspiroval, jestli se 
o tuto bitvu i dnes někdo zajímá, a mnohé další.
 
A jak se na tuto dobu dívají autoři výstavy, historička doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská PhD. 
a pplk. Mgr. Otakar Foltýn? „Je to historicky velmi zajímavé období a dá se na něm dobře ukázat
problematika procesu centralizace evropských států v 17.století. Tehdejší fungování společnosti bylo
naprosto odlišné a například prezentování Bílé hory jako tragédie českého národa je nesmyslné.
Stavovským povstalcům šlo o své vlastní zájmy a za tím účelem si najali žoldnéře bez ohledu 
na etnickou a mimochodem i konfesní příslušnost“ odpovídá pplk.. Foltýn.  „Myslím, že každá doba 
je jedinečná. Snad lze nalézt určité styčné body mezi tehdejší realitou a dneškem v názorovém 
a ideovém rozštěpení společnosti, v neschopnosti se dohodnout, hledat konsensus (společný postoj-
pozn. red.), nadřadit obecný zájem zájmům jednotlivců.“ doplňuje paní docentka.
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Na otázku, jestli ji něco během studia tohoto období překvapilo, autorka výstavy uvedla: „Během studia
bělohorské doby mě překvapily některé pozapomenuté osudy, třeba životní příběh pražského právníka
Martina Fruweina, který měl být po porážce stavovského povstání osmadvacátým popraveným českým
pánem, ale spáchal sebevraždu a exekuce byla vykonána až na jeho mrtvém těle. Dnes je téměř
neznámý, přesto to byl jeden z hlavních hybatelů tehdejšího dění. Zkoušíme ho vrátit do dějin, právě teď o
něm točíme film.  Zrovna tak mě překvapilo zjednodušené chápání této doby, které dodnes přežívá v
některých učebnicích dějepisu a vykládá tuto dobu velmi primitivní optikou - evangelíci versus katolíci,
Češi versus Němci, hodní versus zlí. Nic z toho nemá s historickou realitou nic společného.“  K jejím
slovům pplk.. Foltýn dodává: „Máme-li si odnést nějaké ponaučení, pak je to především z tzv. druhého
života Bílé hory. Ve výstavě v Národním muzeu jsme se tím zabývali na třetině plochy a myslím, že se nám
povedlo velmi názorně ukázat, jak lze historická fakta překroutit a využít k naprosto odlišným cílům.
Dokonale se tak ukazuje, jak snadné je manipulovat s historickými skutečnostmi a jak hluboko a dlouho
takové mýty zůstávají v povědomí.“

A co nám, studentům, autoři vzkazují?  „Studium historie má být primárně založeno na chápání kontextu
a souvislostí. Pak se historie skutečně stává zajímavým a vzrušujícím příběhem. Odnést si z něj máme
poučení o vývoji a způsobech fungování lidského společenství. Sebevědomá a vzdělaná společnost
nepotřebuje k definování své identity umělé mýty. Myslete kriticky, ověřujte si informace, nevěřte
manipulátorům. Ať už jde o historii či o přítomnost - o to druhé především.“
Bitva trvající asi dvě hodiny se stala rozhodující pro osud naší vlasti. Jak uvedla paní docentka Koldinská:
„Každá generace musí znovu udělat chyby svých otců a dědů, aby jí došlo, co dělá špatně. Historická
zkušenost je nepřenosná.“ Přesto si tuto zlomovou bitvu můžeme připomenout i letos, a to díky online
výstavě Národního muzea.

ODKAZ NA VÝSTAVU: https://exhibition.indihu.cz/view/1620-cesta-na-horu
Co se dělo na Moravě (Historie.cs):  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs
318281381940001/
Dokumentární film Defenestrace 1618:  https://www.youtube.com/watch?v=vPaBHlS-yuo

ano/ne
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TIP:

Na Facebooku Slováckého divadla můžete
shlédnout některá online představení a nejen to!

Hana Lacková

Naše gymnázium není jen o učení. Kromě všelijakých zájezdů a aktivit s námi můžete také
pravidelně jezdit do divadla! Studentské a žákovské předplatné nejsou na gymplu žádná
novinka. Fungují už několik let a za tu dobu si v řadách studentů i profesorů našly mnoho
nadšenců.

Protože všichni milujeme to, si párkrát do roka odpočinout od učení, hezky se obléct a s přáteli vyrazit
za kulturou. Z předních řad Slováckého divadla tak máte možnost prožít kvalitní divadelní příběhy 
a v ten moment nebudete mít čas na starosti všedního dne. Můžete se s námi zasmát u komedií a zaručeně
budete mít husí kůži u vážnějších děl. Každý si tam zkrátka najde své. Repertoár Slováckého divadla v podání
kvalitních herců Vás tedy určitě nezklame. Například posledně jsme společně viděli komedii Rychlé Šípy, 
což je ve Slováckém divadle nejvíce reprízované dílo. Což způsobilo částečnou improvizaci herců, kteří 
už scénář znají i pozpátku a publikum řvalo smíchy. 
Takže, kdo pojede příště s námi? Koronavirus nám divadlo sice sebrala, ale snad se tam setkáme co nejdříve.
Budeme se těšit!

(Psst! A pokud se přesto doma nudíš a jsi fanouškem Slováckého divadla, můžeš sledovat jejich stránky 
nebo sociální sítě. Herci se totiž doma nenudí a vymýšlejí další a další aktivity a také nacvičují nová
představení. Nedávno si třeba otevřeli okénko U Hladového herce, občas streamují divadla a snaží se ze
všech sil udržet ve svých fanoušcích nadšení.)

GYMPL A DIVADLO



Lucie Hřebačková
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Jak jistě většina z vás zaregistrovala, začátkem školního roku vznikl na naší škole studentský
parlament. V průběhu září proběhly volby a z každé třídy (kromě posledních ročníků) byli zvoleni
dva zástupci: Sayer Monaghan a Marek Šťastný (prima A), Dorota Dovalová a Vít Přibil (sekunda
A), Johanka Součková a Lukáš Vavřík (tercie A), Adam Dovala a Eduard Kratochvíl (kvarta A),
Alžběta Bařinová a Patrik Růžička (kvinta A), Lucie Hřebačková a Jan Jaroněk (sexta A), Vojtěch
Kolafa a Nina Radičová (septima A), Kristina Mertová a Karolína Kovářová (1. A), Karolína
Kasíková a Jakub Slezák (2. A), Lucie Čermáková (3. A).

První zasedání kvůli epidemiologické situaci proběhlo online 
v pondělí 9. listopadu. Nejprve jsme se mezi sebou seznámili a
každý uvedl své dobré vlastnosti. Následně jsme přes aplikaci
Jamboard (interaktivní tabule) zvolili předsedkyni (Lucie
Hřebačková), místopředsedu (Adam Dovala), zapisovatelku
(Johanka Součková) a PR agenty (Alžběta Bařinová a Jan Jaroněk).
Dále jsme přemýšleli, co bychom na naší škole změnili, kdybychom
měli tři přání. Nejčastěji zmiňovaná byla rychlejší Wi-Fi, ale také lepší
vybavení tělocvičny nebo hezčí šatny na tělocvik. Tyto a mnohé další
nápady budeme probírat na příštím zasedání, ve kterém se
zaměříme na svou budoucí činnost.

Taktéž se někteří studenti, jmenovitě Veronika Létalová z kvarty A,
Lucie Hřebačková ze sexty A a Kamila Večeřová z 2. E (Obchodní
akademie), v sobotu 14. listopadu zúčastnili Online Fóra Národního
parlamentu dětí a mládeže (NPDM). NPDM je vrcholnou strukturou
mládežnických parlamentů. Letos nemohlo proběhnout prezenční
zasedání jako každý rok, proto Rada NPDM zvolila alternativu 
v podobě Online Fóra, které proběhlo přes platformu Microsoft
Teams. Účastníci byli rozděleni na skupiny, ve kterých diskutovali
nad třemi hlavními tématy: Distanční výuka, Hodnocení žáků 
na školách a Práce parlamentů "za korony". Debaty byly velmi
přínosné a všichni načerpali nové zkušenosti, které uplatníme 
ve své činnosti. 

Se svými nápady, co bychom mohli na naší škole vylepšit 
nebo zavést, můžete přijít i vy. Stačí zkontaktovat někoho z nás. 
Ve škole přece jen trávíme mnoho času, tak proč si jej nějak
nezpříjemnit.

Zástupci školního parlamentu

PARLAMENT I U NÁS
NA ŠKOLE
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Michael Škapík

HISTORIE V RYTMU METALU

Švédská power-metalová kapela Sabaton byla založena 
v roce 1999 mimo jiné i zpěvákem - dříve pianistou
Joakimem Brodénem. Joakimova matka pochází z Česka,
proto zde mají často koncerty. I díky tomuto častému
kontaktu se svými posluchači se tady těší velké
popularitě. Skupina zpívá v angličtině, a její texty jsou
založeny na tématech války  - zpívají o různých bitvách,
válkách, hrdinství… 

Jejich nejnovější album The Great War pojednává o událostech první světové války. Nahrávání tohoto
alba započalo přesně 100 let od ukončení války.
Písničky buď v “zábavné” formě vyprávějí děj jednotlivých bitev,  např. v The Attack of the Dead Men
se zpívá o obléhání pevnosti Osowiec. Útočilo se chlornými granáty, odpálenými minomety, 
kde v bolestech Rusové bojovali do posledního dechu. Zpívá se také o různých hrdinech - od toho 
je odvozené jméno dalšího alba Heroes. Mimo jiné, je zde i písnička o českém generálu Karlu
Janouškovi, písnička se jmenuje Far from the Fame. O Česku jsou i písničky Aces in Exile, 
ta je o pilotech, kteří odešli bojovat do Británie, 1648 zase o obléhání Prahy Švédy.
Díky českému občanství Joakima se skupina v roce 2016 účastnila soutěže Český Slavík Mattoni. 
Tam se umístila na páté pozici. Minulý rok skupina zavítala do Česka na Slavnosti svobody v Plzni. 
Tam zahráli koncert s mužským sborem Českého akademického sboru. Na Slavnostech svobody
si to užili a třeba soutěžili v tom, kdo dřív vypije sklenici piva. Inu jsou to tvrdí metaloví borci…

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sabaton



Příchozí / Arrival 
Je to na Netflixu? Ne.
Délka filmu: 2 hodiny

Co na to říká Terka?
Po celém světě přistanou záhadné vesmírné lodě a tenhle
film se tváří, že půjde o sci-fi boj s mimozemšťany, 
ale tom tak není. 
Film má nádhernou atmosféru a už od začátku vám bude
hrát na city a hodně věcí pochopíte až na konci filmu. 
Musím vyzdvihnout umělecké zpracovaní i realistické ukázky,
jak by celou situaci vzala společnost a ve filmu to vypadá tak,
že bude globální válka.  Zaujala mě nevšední hudba a
kamera.

A million ways to die in the west/Všechny
cesty vedou do hrobu

Je na Netflixu? Ano
Délka filmu: Skoro 2 hodiny

Co na to říká Patrik?
Je to opravdu dobrá komedie, a to je asi všechno, co je
potřeba vědět, film se absolutně nebere vážně a dělá 
si srandu ze všeho z čeho jen může. Jak vám asi došlo, 
tak se film odehrává na americkém západě v době kovbojů
a banditů, příběh samotný vám tu však nebudu říkat, protože
byste si řekli, že je to naprostá blbost, a já bych se s vámi 
ani nehádal. I přes to mi nepřišlo že by byly vtipy nějak
nucené. Jediné, co je potřeba brát v úvahu je to, že ve filmu
je spoustu nevhodných vtipů a situací. I přes to si myslím, 
že si film, obzvláště v časech jako je tenhle, užijete. 

Co na to říká Terka?
Americký západ, 80. léta 18.století. Albert je pokorným
farmářem s přítelkyní.  Ale když ho opustí pro úspěšnějšího
a hezčího majitele obchodu, Albert se vrátí do svého
osamělého každodenního života a snaží se vyhnout smrti.
Potom přijede záhadná Anna do města, a zaujme Alberta, 
ale se svým krvelačným manželem ve městě se Albert bude
muset stát západním hrdinou, kterým nikdy nebyl. Nebude
to snadné, protože na západě existuje milion způsobů, jak
zemřít. Velmi vtipná komedie. Určitě film doporučuji,
nebudete se nudit.
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Patrik Růžička, Tereza Filipovičová

RECENZE FILMŮ



Zajímalo mě, co si naši profesoři myslí o současné situaci. Jak ji prožívají? Jak to zvládají? Dala jsem
dohromady několik otázek a začala jsem se ptát. Vám čtenářům nyní nabízím několik reakcí našich učitelů.
Neptala jsem se všech, náhodně jsem vybrala pro toto číslo jen některé. Věřím, že i pro vás to bude
zajímavé.
1. Vyhovuje vám více prezenční, nebo distanční výuka?
2. Jak velkou váhu mají pro vás online testy/zkoušení?
3. Jak jste prožívali, když bylo vše zavřené a bylo omezeno vycházení?
4. Co si myslíte o rozvolňování opatření?

Mgr. Rosmanová

1. Jednoznačně prezenční. Kdokoli, kdo učil delší dobu online, nemůže odpovědět jinak. Jsem učitel,
potřebuji živé lidi. Nejsem ajťák. Množství probraného učiva a procvičení je výrazně menší než 
ve skutečné třídě. V reálné třídě lze aktuálně reagovat na potřeby a nálady třídy, měnit program, poskytnout
okamžitou podporu, ale za monitor nevidím. Na druhou stranu ovšem dodávám, že jsem díky online výuce
objevila nové možnosti. Online výuka je neuvěřitelně časově náročná

2. Online testy a zkoušení? Rozhodně beru s rezervou. Pokud student píše test a nemá ani zaplou
kameru...Ve třídě si to učitel může ohlídat, za monitorem nikoli. I když bych ráda věřila, že každý student je
morálně na výši.

3. Vše zavřené mi až tak nevadilo. Máme zahradu a práce na ní i v domě je až nad hlavu. Eshopy fungovaly,
obchody s potravinami taky. Omezení vycházení bez problémů. Jen ty sociální kontakty člověku chyběly.

4. Křišťálovou kouli nemám...Kdyby se každý choval zodpovědně, kdyby.... kdyby....Po bitvě každý
generálem.

Mgr. Perníkářová

1. Jednoznačně mi vyhovuje více prezenční výuka. Mám ráda, když jsem se studenty přímo, dostanu hned
zpětnou vazbu z výrazu, více tak cítím, kdy můžu zpomalit nebo zrychlit. Chybí mi experimentování.

2. Hodnocení v době covid výuky je prostě jiné...hodnocení získané během distanční výuky počítám 
do celkového hodnocení. Vím, že v případě klasické prezenční výuky by bylo jiné, ale takto jsou více
oceněni ti, kteří poctivě pracují. I když se najdou i výjimky 

3. Na jaře bylo omezen kontakt s ostatními, ale vycházky v přírodě omezeny nebyly.  Takže jsem byla každý
den na dlouhých procházkách, užívala jsem si probuzené jarní přírody. Ale chybí mi setkávání 
s přáteli a kulturní akce. 

4. Jsem zastánce rotační výuky (střídání prezenční a distanční výuky), ale posouzení bych nechala na
odbornících. Plus ochrana nejohroženějších skupin obyvatelstva a podpora zdraví populace (přiměřené
sportování, životospráva, duševní hygiena).
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A JAK TO VIDÍ UČITELÉ?
Diana Prýglová
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Mgr. Šupová

1. Prezenční, distanční má asi třetinové výsledky, u některých studentů žádné.

2. Asi poloviční.

3. Těžce, nejvíce mi vadí zákaz sportování.

4. Hospody a akvaparky zavřít, školy otevřít.

Mgr. Holub

1. Prezenční.

2. Testy online jsem nedával, snažil jsem se zatím dávat známky za něco jiného v naději, že budu mít
dostatek prezenčního času na vyzkoušení studentů. Ústně online jsem většinou zkoušel jenom
jednotlivce, kteří si chtěli zlepšit známku (v dějepise - tam to váhu mělo stejnou jak prezenčně - spíš
než na fakta se ptám na jejich význam a souvislosti - to když student nechápe, tahák mu
nepomůže) ...Zní to strašně zle, že? 

3. Hlavně první týden jsem byl smutný, že se zase s nikým kdovíjak dlouho moc neuvidím. Moje
hudebnické já neslo těžce, že zase nebudou koncerty, besedy u cimbálu atd., mojemu učitelskému já
už dopředu začal chybět taky veškerý společenský život na naší škole a s ní spojený - stužkáče a
zvaní na ně, plesy, výlety aj. A taky už jen to, že zase nebudu studenty potkávat na chodbách.

4. Nemám dostatečnou odbornost na to, abych v tomhle měl solidní úsudek - zavádění/rušení bych
nechal hlavně na imunolozích a epidemiolozích, kterým však přeju, aby kromě odbornosti měli
dostatek selského rozumu.

Mgr. Pokorníková

1. Rozhodně mi více vyhovuje prezenční výuka. Vidět přímé reakce studentů nic nenahradí, i když se
mezi sebou baví, což v online hodině nehrozí. V zeměpisu ale lze docela dobře pracovat i online nebo
zadávat úkoly. Prezentace fungují online rychleji než v běžné třídě, také lze lépe pracovat s
internetovými zdroji.

2. Online testy mají svoji váhu, ve škole online jsem si stanovila hodnotu 0,75. Také se mi líbí, že v nich
lze jinak pokládat otázky nebo vkládat obrázky než u běžné školní písemky. Je mi ale jasné, že
studenti k nim přistupují různě, často si ani neuvědomí, jakou hloupost vygooglovali a napsali do
odpovědi. Zkoušení online je pro mě zdlouhavé, snažím se o to, ale raději se mu budu věnovat v
běžné hodině.

3. Omezení kultury a nákupů bylo a je trochu omezující, ráda bych zašla třeba do kina nebo na
koncert. Ale taky ráda chodím s rodinou do přírody a ta naštěstí "zavřená" není nikdy, můžu vyrazit za
jakéhokoliv počasí, takže mi to až tolik nevadí. 

4. Rozvolňování opatření proti šíření koronaviru nedokážu posoudit, na jednu stranu bych ráda žila
zase jako dříve, ale nebezpečí z přenosu na seniory a nemocné lidi, kteří by mohli mít závažné
komplikace stále trvá. Obavu mám spíše z omezení běžné zdravotní péče. Sama se onemocnění
nebojím, spíše mám starost o ostatní. Přísnější opatření respektuji a dodržuji, i když se mi ne vždy
zamlouvají.

ano/ne
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Rozhovor č. 1

Redakce: „Všiml sis nějakých změn u sebe, že se třeba jinak
chováš, nebo vyjadřuješ?“
 A.D: „To asi ani ne, myslím si, že mě to nějak nezasáhlo“ 

Redakce: „Takže vše je vlastně stejné, jako předtím?“
A.D.: „Řekl bych, že asi ano, nebo to na sobě minimálně
nějak nepociťuju a nevidím.“
Redakce: „Tak jo, dobře dobře… Myslíš si, že jsou tady ta
nová nařízení správná? Jak se vše začalo rozvolňovat během
Vánoc…“

A.D.: „Ne, rozhodně by se to nemělo rozvolňovat, oni si
podle mě myslí, že teď 
už nebude korona? Že nebudou přibývat čísla, nebo co?“

Redakce: „Hmm… považuješ to tedy za špatné rozhodnutí?“
A.D.: „Ano, za mě je to úplná blbost“

Redakce: „Fajn, mohl bys mi tedy shrnout tuto situaci a říct
mi 3 pozitivní a 3 negativní věci?“
A.D.: „Jako o koroně?“ 

Redakce: „Ano a o tomto období celkově.“
A.D.: „Jako pozitivní věc určitě považuji to, že jsem se naučil
fungovat více na internetu, druhá pozitivní věc je, že jsem
měl více času na jiné věci, než je škola,…a ta třetí? To asi
nevím.“

Redakce: „Dobře nevadí, co ty negativní věci?“
A.D.: „Tak jako negativní-bylo samozřejmě méně pohybu,
získal jsem špatné známky, protože jsem neudělal úkoly a tu
třetí zas nevím“

Redakce: „Dobře, nevadí, kdybys měl říct něco o vztahu se
spolužáky, vyvíjel se nějak i přes to, že jste se nemohli vídat?“
A.D.: „Jo, to určitě. My jsme si často volali, mám se
spolužáky úplně výborný vztah.“

Rozhovor č. 2

Redakce: „Změnila ses za poslední půlrok nějak? Jak?“
A.M.: „Tak psychicky asi ani moc ne, ale začala jsem se jinak
oblékat a inspirovat se ostatními.“ 

Redakce: „Takže si myslíš, že jsi se změnila jen vzhledově?“
A.M.: „Ano hlavně vzhledově“

Redakce: „Mohla bys mi jmenovat 3 pozitivní a 3 negativní věci,
které se děly nebo dějí kvůli pandemii?“
A.M.: „Pozitivní třeba, že jsme nemuseli vstávat tak brzo do školy,
já třeba vstávám v 6 ráno a teď jsem mohla spát i o 2 hodiny
déle. Další pozitivní jsme měli více času na své koníčky a na
sebe a třetí je ta, že jsem se mohla věnovat více rodině. Negativní
věci jsou ty, že při distanční výuce je o dost těžší pochopit nějaké
látky, takže toho tolik neprobereme a že to bylo moc dlouho.“

Redakce: „Mělo to na tebe nějaký negativní dopad, to že jsi byla
dlouho sama a nemohla ses s nikým vídat?“
A.M.: „No, jakože byly období, kdy jsem z toho už byla špatná,
že jsem byla jen doma a s nikým se moc nebavila, ale nebyla
jsem vždycky doma a občas si i někam zašla.“

Redakce: „Naučila ses nějakou novou dovednost, nebo všimla
sis že jsi se v něčem zlepšila?“
A.M.: „Tak víc jsem se začala věnovat tanci a hudbě a ve škole
jsem se snažila více dělat úkoly, to je asi tak vše.“

ano/ne

VŠECHNO ZLÉ JE K NĚČEMU
DOBRÉ…

Asi každý si uvědomuje, že poslední půlrok byl pro nás něco úplně jiného. Já
jsem nad tím vším poslední dobou dost přemýšlela a jsem asi i ráda, že jsem
mohla mít nějakou "pauzu" od všeho a příležitost zaměřit se více na sebe. Tato
pauza - nepauza mi rozhodně pomohla k rozvoji mé osobnosti a zjištění, co mě
vlastně opravdu baví. Je zajímavé se zamyslet nad tím, kým bychom asi byli,
kdyby tato situace nenastala.

Myslím si, že každý si může udělat nějaký čas pro sebe a dělat něco, co ho
zajímá. Doufám, že i vás přemýšlení o současné situaci zaujalo jako mě.
Nenechala jsem přemýšlení jen na sobě, ptala jsem se lidí kolem sebe,
studentů, a snad jsem se i něco dozvěděla. Posuďte sami.  

Karin Machalová
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Rozhovor č. 3

Redakce: „Chtěl bys něco změnit na vyučování? Mám na mysli
distanční/prezenční výuku“
O.V.: „Jo, aby si každý učitel nemyslel, že žáci dělají jen jeho vlastní
předmět“

Redakce: „Takže si myslíš, že je toho hodně?“
O.V.: „No, ano, je toho občas fakt hodně.“

Redakce: „Je podle tebe lepší distanční nebo prezenční výuka, 
a v čem?“
O.V.: „Tak jak na co v prezenční výuce dáváš asi podle mě více
pozor, ale zase je to někdy těžší. Distanční výuka je zas taková, že
někomu to může vyhovovat, mně se asi líbí více, ale nedávám 
u ní takový pozor jako v té prezenční, ani nejsem moc soustředěný.“

Redakce: „Kdyby sis teda měl vybrat, že budeš půlroku fungovat jen
jedním způsobem výuky, jaký by to byl?“
O.V.: „Asi tu distanční.“

Redakce: „Co si myslíš o známkách? Měly mít stejnou váhu jak 
v distanční tak v prezenční?“
O.V.: „Noo, to je dobrá otázka. Nevím, asi jo. Asi by měly mít stejnou
váhu.“

Redakce: „A jsi si vědom toho, že 90 % studentů při distanční výuce
nějakým způsobem podvádí, nebo podváděli?“
O.V.: „Jo, to je zas pravda, ale já to mám třeba tak, že když už si
něco hledám na internetu, tak se občas u toho i něco naučím.“

Redakce: „Takže si myslíš, že pokud někdo podvádí, tak to nemusí
být až tak špatné skrz to, že si to mohou i zapamatovat?“
O.V.: „No jakože, asi to není úplně správné, když se to někdo učí 
a píše to ve škole, tak je to nefér. Tímto se vracím zpátky k váze
známky a asi by neměly mít úplně stejnou váhu, ale je pravda, že já
jsem se třeba dost věcí naučil tím, že jsem si to hledal.“

Redakce: „A když ti někdo v distanční výuce oznámil, že máte psát
test, učil ses na něj? Nebo ses na to úplně vykašlal?
O.V.: „Pokud jsem na to nezapomněl, což se párkrát stalo, tak jsem
si to den předtím alespoň přečetl. Ono těch testů ale ani moc
nebylo.“

Redakce: „Vyhovuje ti způsob zadávání úkolů do Google
Classroom?“
O.V.: „Tak je to určitě lepší, než když to jednou řeknou v hodině,
protože je to tam a vím, kdy to mám odevzdat, ale učitelé občas neví,
jak to tam dát jako úkol, ale to se stává už jen zřídka.“

Redakce: „Tak jo, chtěl by ses ještě nějak vyjádřit k té distanční
výuce? Co ti vadí, nevadí, chtěl bys změnit?
O.V.: „Třeba teď mi vadí to nařízení, že jdeme týden do školy a týden
zas na distanční výuku. Toto je třeba úplně zbytečný stres 
pro studenty, protože je úplně jasné že učitelé dají na prezenční
výuku co nejvíce testů, aby si mohli vypracovat, to co dělali žáci
doma.“

Rozhovor č. 4

Redakce: „Považuješ tento půlrok za pozitivní, nebo negativní?"
I.M.: „Tak rozhodně letošní rok přinesl jak pozitivní věci, tak negativní.
Dění kolem mě bylo vcelku negativní, ale i přes to jsem se snažila 
z toho "vytěžit" to pozitivní. Například uzavření školy na dlouhou dobu
nebylo fajn a chvíli mi trvalo si navyknout na online výuku, 
ale nakonec jsem si to doma začala i užívat. Spánku bylo poznatelně
víc, času obecně, měla jsem víc prostoru se věnovat aktivitám, 
které mě opravdu baví.“

Redakce: „Dobře, to zní fajn.. takže teď to vlastně bereš vskutku
pozitivně?“
I.M.: „Ano ano“
Redakce: „Tak to je super, no a máš nějaké věci, které ti vadí? Myslím
třeba na těch opatřeních?
I.M.: Jo to rozhodně... Vadí mi ten chaos, který panuje to, jak je 
vše nejisté a nevím, co mám čekat. Některá opatření nejsou ideální,
ale nic s čím bych se vyloženě nemohla smířit.

Redakce: Jak to máš vůbec s kamarády? Vídáš se s někým?
I.M.: Ano, vídám. Buďto chodíme jeden k druhému nebo si vezmeme
latte s sebou a jdeme se projít.

Redakce: To zní super, takže dejme tomu že chodíš i na procházky?
I.M. „Ano“

Redakce: „Fajn fajn, procházky jsou skvělé, alespoň se člověk nenudí
jen doma. Jak už jsi říkala, začala ses později věnovat nějakým
aktivitám, nebo něco co jsi třeba zanedbávala. Můžeš uvést nějaké 
z nich?“
I.M.: „Začala jsem se víc hrát na flétnu, víc číst, též jsem se začala učit
španělštinu, taky jsem udělala pár pokusů o upečení něčeho“

Redakce: „Zjistila jsi třeba že tě něco nového začalo bavit?“
I.M.: „To asi ne.. Jakoby vše, co dělám teď mě bavilo i před tím“

Rozhovor č. 5

Redakce: „Co škola, jak ji zvládáš?“
K.J.: „Myslím, že zatím ji zvládám, i když místy mi něco dělá
problémy.“

Redakce: „Hmmm.. jak jsi teda zvládla přestup z distanční výuky 
na prezenční?“
K.J.: „Zvládla jsem to docela dobře, snažila jsem se si to nějak neztížit“

Redakce: „A co ti tedy víc vyhovovalo? Prezenční nebo distanční? 
A proč?“
K.J.: „Asi mi více vyhovuje prezenční výuka, protože líp chápu učivo
když jsme ve škole. Ale v něčem je dobrá i distanční výuka.“

Redakce: „V čem bys třeba řekla že je dobrá ta distanční?“
K.J.: „Dá se využít více internetových naučných stránek na kterých 
je to přehlednější a dobře se s nimi pracuje“

Redakce: „Takže řekla bys že učitelé jsou kreativní v distanční výuce?“
K.J.: „Ano, většina je.“

Redakce: „Je přímo nějaký předmět, kterému jsi rozuměla více v
distanční výuce?“
K.J.: „Asi český jazyk a chemie.“

Redakce: „Tak to jo... Jaký typ úkolů máš nejraději? Nějaké kvízy,
pracovní listy, nebo experimenty?“
K.J.: „Určitě experimenty, ale ve škole, je tam více možností a přes
distanční výuku mě baví asi nejvíce hra Kahoot“

Redakce: „Stíhala jsi všechno udělat, myslíš, že učitelé dávali
dostatek času?“
K.J.: „Někdy jsem něco nestíhala, ale času dávali většinou dostatek“

Redakce: „To je dobře, měla jsi i nějaký čas na sebe? Popřípadě
využila jsi ho k nějakému seberozvoji?“
K.J.: „Ano, čas na sebe jsem měla, snažila jsem trochu víc číst“

ano/ne



Mapa španělsky mluvícíh zemí

Liliana Němcová

Tak jako většina románských jazyků se právě španělština pyšní svou libozvučností. Ať už jste
laik nebo zkušený mluvčí, musíte uznat, že poslouchat tento jazyk je jako sedět uprostřed
koncertního sálu, kde se právě odehrává vystoupení Vaší oblíbené kapely. Prostě nádhera.
Bohužel, musím také uznat, že naprosto soucítím se studenty, kteří hodiny dumají nad “časem
všech časů”. Pro ty, co mají něco společného se španělštinou - ano, mluvím o čase “subjuntivo”.
Pokud však se španělštinou nic společného nemáte, nezoufejte! K tomuto času se člověk tak
jako tak ve školních osnovách dostane až po pár letech. Navíc si myslím, že až o tolik
nepřicházíte, jelikož užití tohoto času je… maličko komplexní. 
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Kde se vlastně španělština vzala? Je to docela jednoduché, jelikož
španělština je taková “vesnická latina”, a vzhledem k tomu, že
Španělsko nebylo od začátku plně sjednocené, vznikaly menší
regiony, kde se na každém místě mluvilo trochu jinak. Proto je
španělština jen další název pro kastilštinu, což je jeden z mnoha
jazyků, kterými se ve Španělsku mluví. Samozřejmě v Jižní Americe
se používá pouze kastilština, avšak s jinou výslovností a
pozměněnými slovy. 
Proč je dobré učit se španělsky? Málo lidí si uvědomuje, že
španělština je hned po angličtině druhý nejpoužívanější světový
jazyk, právě kvůli Jižní Americe, kde ho používá drtivá většina lidí. Dle
mého názoru je nádherná a tak jako čeština má spoustu způsobů
vyjadřování. Dovoluji si však podotknout, že má také něco navíc,
jelikož každý jazyk je svým způsobem velmi specifický. Pokud se
chcete začít učit novou cizí řeč, ale bojíte se, že přijde ten moment,
kdy v tom přestanete vidět smysl a budete zaslepeni nekonečným
přívalem slovíček a frází, které není možné se naučit, stanovte si
důvod, proč byste chtěli něco takového umět. Tento důvod musí být
docela jiný, než prosté “líbí se mi, jak to zní” nebo “chci umět více
jazyků”. Je třeba, aby to bylo něco, co vás bude neúprosně nutit si
slovíčka a fráze stále procvičovat. Pro začátek je dobré naučit se
nějaké základy, jako třeba “Ahoj, jak se jmenuješ? Odkud pocházíš?
Kolik je hodin?” A potom, pokud se chcete učit bleskovou rychlostí,
doporučuji konverzovat s rodilým mluvčím, učitelem nebo
kamarádem pouze v daném jazyce. Ovšem je dobré, aby úroveň
člověka, který vás bude učit, byla alespoň C1, a aby na vás měl čas.
Také doporučuji se vyhnout užívání češtiny. Student, který se
například Španělštině tímto způsobem věnuje nějakou dobu, má
mnohem větší potenciál dosáhnout vyšší úrovně dříve, než žák
dvacetičlenné třídy. Avšak tento způsob zdaleka není jediný. V
dnešní době můžete poslouchat zahraniční rádio, psát si přes
specifické aplikace s rodilými mluvčími nebo se dívat na videa
spousty úžasných učitelů, kteří chtějí všem studentům dopomoct k
úspěšnému zvládnutí cizí řeči. 
Osobně jsem velmi ráda, že jsem se španělštině začala
věnovat.Umožnilo mi to opět o něco víc poznat princip řeči a rozšířit
si slovní zásobu o různé pojmy, které v ostatních jazycích buď
neexistují, nebo nejsou dostatečně zřetelné. Teprve přibližně před
rokem jsem si uvědomila, že rčení “kolik jazyků umíš, tolikrát jsi
člověkem,” je pravdivé.

ŠPANĚLŠTINA?
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3. Dárkový balíček

4. Handmade dárky
Dárek, který určitě ukáže, že vám na dané
osobě záleží, je ten, který sami vyrobíte 
a nemusíte být zrovna výtvarně nejnadanější,
abyste takový dárek vytvořili i vy. Může udělat
domácí mýdla, upéct vlastní cukroví (i když
toho je na Vánoce víc, než dost), udělat
fotoalbum, koláž z vašich fotek, nebo vytvořit,
už výše zmiňovanou tašku.

Tento dárek dává obrovský prostor vaší
kreativitě. Sežeňte nebo vytvořte pěknou
krabici a do ní vkládejte věci, které vám
někoho připomínají. Využít můžete
fotografie, jídlo, pokud vás daná osoba
pravidelně prosí ve škole o propisku,
nakupte jí pořádnou zásobu. Pokud daná
osoba zbožňuje nakupování, vytvořte
plátěnou tašku, se kterou může chodit 
na nákupy. Fantazii se opravdu při tvoření
dárků meze nekladou.

2. Něco svého

Obdivuje někdo, komu, chcete dát 
na Vánoce dárek, něco vašeho a pokaždé, 
když se vidíte, přeje si to mít taky. V takovém
případě máte s dárkem prakticky vystaráno.
Sežeňte podobnou věc, nebo pošlete rovnou
tu vaši.

První tip není tak moc o dárku samotném,
jako o jeho rozbalování. Připravte pro svoje
blízké netradiční Štědrovečerní pátrání.
Pod stromeček místo samotného dárku
schovejte obálku s nápovědou, která
ostatní dovede k další nápovědě a ta 
k další, a tak dále. Tahle vánoční hra se dá
hrát do nekonečna a při správném zvolení
úkolů, jen tak nepřestane bavit. Skvěle 
se takhle dá schovat například rodinné
album a s každou nápovědou můžete
objevovat chybějící fotografie.

1. Cesta za pokladem

Taky každoročně váháte, jak koho 
na Vánoce obdarovat a nakonec skončíte u svíčky,
nebo u kosmetické sady, protože jste nic jiného
nevymysleli, nebo prostě nechcete udělat chybu.
Pak je tenhle článek právě pro vás. Připravila jsem
si pro vás pár tipů na originální a levné dárky, se
kterými uděláte dojem.
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TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY

Eliška Poláková
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Eduard Kratochvíl

NAJDI 9 ROZDÍLŮ
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Druhý týden v září jsme s třídou a naším doprovodem, paní profesorkou Svitákovou a paní
profesorkou Královou, vyrazili na náš odložený terénní kurz do Olomouce. V tu dobu byla
epidemiologická situace v Olomouci ještě docela příznivá. 

Z Hodonína jsme odjeli v brzkých ranních hodinách, abychom měli v Olomouci celý den pro naše
aktivity. Po příjezdu jsme se ubytovali na vysokoškolských kolejích.

Seznámili jsme se s dvěma vysokoškoláky, kteří nám vytvořili program a představili nám
Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého. Jako první nás čekala procházka Olomoucí. 
Po prochozeném dopoledni jsme jeli MHD na Svatý kopeček, kde se k nám přidali další tři lektoři.
My jsme se rozdělili do skupinek a vybrali si svého vedoucího. Aktivita, která následovala 
po rozdělení byla geocoaching, hledali jsme různá stanoviště, na kterých byly otázky. Já osobně
jsem byla při hledání stanoviště docela ztracena, protože mé orientační schopnosti nejsou úplně
nejlepší, ale s pomocí celé skupiny jsme vše úspěšně splnili a s naším přátelským instruktorem,
jsme dokonce vedli obsáhlou konverzaci zasahující až do témat, jako je politika a náboženství.
 
Poté nás čekal další výšlap, tentokrát ke zřícenině a zpět do města, mohu říct, že při tomto výšlapu
už jsem byla naprosto vyčerpaná, hladná a žíznivá, ale konečně jsme úspěšně dorazili 
do nákupního centra Šantovka, ve kterém jsme si všichni dali vydatnou večeři. Tímto pro nás
denní program skončil a čekal nás už jen návrat na koleje a ubytování. 
Program následujícího dne byl dle mého názoru zajímavější a zábavnější, dopoledne jsme prošli
centrum Olomouce, kde nás seznámili s nejzajímavějšími místy a památkami, vzali nás 
na zmrzlinu. Získali jsme spoustu informací. 

Odpoledne jsme opět ve skupinách, každá se svým instruktorem, dostali seznam městských čtvrtí,
například okraj města, historické centrum města, nákupní centrum, byty, hřbitov, … Všechny jsme
měli za úkol objet a udělat si obrázek toho, jak to tam chodí, jak se lidem, kteří tam bydlí, líbí; určit
klady a zápory jednotlivých lokalit, ...  Bylo vskutku zábavné dělat si vlastní mapu, hledat vyhovující
spoje, dělat krátké rozhovory s lidmi a myslím, že jsme si to hodně užili. Vrátili jsme se docela
zničení, ale ani to nás neodradilo od toho, abychom šli do laser arény, kde to byla opravdu veliká
zábava. 
Poslední den jsme venku před fakultou prezentovali výsledky našich prací, rozloučili jsme se 
s instruktory a vydali se na cestu zpět do Hodonína. Výlet proběhl v naprostém pořádku a všichni
jsme se vraceli se skvělými zážitky. A kdyby někdo říkal něco jiného, nevěřte mu…

ano/ne

OHLÉDNUTÍ ZA ZÁŽITKY…

Isabella Amelie Monaghan
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Sebastian Esterka

POTRESTANÝ LAKOMEC
Za časů císaře pána byla v podhůří Orlických hor velká bída a chudoba. Vesničané se
museli od rána do večera tvrdě lopotit, aby si zajistili obyčejnou skývu chleba. Dobře si žilo
jen několik málo výše postavených občanů. Ti však hamižně užívali peněz jen pro své
malichernosti a na vesnické chudině jim vůbec nezáleželo. Jedním takovým nelidou byl 
i velkostatkář Seidel, který bydlel v nádherném statku s kamenným zápražím a velkým
hospodářským zázemím na kopci nad Kunvaldem. Měl nejméně dva tucty čeledínů, sedm
tisíc sáhů lesa a dvě jitra luk. V minulosti vlastnil také tři selské lány pole, ty však vyměnil 
za dva rybníky plné kaprů, na které si obzvláště potrpěl. Jeho největším pokladem však byla
almara plná zlatých dukátů, kterou si uschoval ve svém sklepě a pečlivě hlídal. Žádný z jeho
čeledínů se k ní nesměl ani přiblížit. K tomu všemu chodil Seidel každou sobotu do hospody
na mariáš a v této karetní hře si vedl neobvykle dobře. Při žejdlíku osvěžujícího piva vyhrával
skoro až neuvěřitelným způsobem téměř každou partii a domů odcházel vždy s plnými
kapsami dukátů, ty už ani pomalu neměl kam dávat.

Jednoho sobotního večera, když velkostatkář Seidel opět vítězoslavně odcházel z hospody
s tučnou výhrou v kapse, udeřil do stolu kovář Matějka a rozzlobeně vykřikl: „To si přeci
nenecháme líbit. Seidel je nejbohatší a zároveň nejlakotnější člověk v širém okolí a ještě 
nás obírá o peníze, které jsme tak těžce vydělali.“ Všichni, kteří seděli v hospodě, s kovářem
souhlasili. Mohli bychom však diskutovat, jestli tak učinili z vlastní vůle, nebo z respektu 
před ním. Matějka byl totiž statný chlapík, který měl na svědomí několik rozbitých židlí 
a vytlučených oken v hospodě. „A co tedy chcete provést?“ otázal se nebojácně mladý
písařský student Kulhánek, který byl vyhlášený svou vzdělaností a vysokým intelektem.
Samozřejmě, že radikální Matějka volil způsob vloupání do Seidelova statku a jeho důkladné
vyrabování. „Pane kováři,“ odvětil přísně mladý písař: „tento způsob je velice nepraktický 
a v důsledku naprosto nevýhodný. Když se Seidel dozví, že jsme mu vykradli celý statek,
pošle na nás četnictvo, my půjdeme do vězení a nakonec ještě budeme muset uhradit
škodu, kterou mu takto způsobíme. Chceme-li na toho ničemu vyzrát, musíme na to jít
chytře a tak, aby byl ještě nakonec on ten špatný.“ Všichni v hospodě s napětím čekali, 
co Kulhánek vymyslí, neboť věděli, že dobrými nápady vždy jen sršel. Dokonce i tvrdohlavý
kovář Matějka ustoupil od svého radikálního plánu a s důvěrou předal vedení celé akce
písařskému studentovi. Všichni se kolem Kulhánka sesedli a ten jim začal dávat pokyny.

Vše se počalo pondělního dopoledne, kdy šel Seidel, jako každé pondělí, na oběd k panu
starostovi. Přes les to měl dobré tři míle, a tak chodíval zkratkou kolem polí. Když procházel
kolem políčka mlynáře Pavelky, všiml si, že mlynářovi čeledíni něco zakopávají do země. 
Ale jelikož byl velkostatkář Seidel člověk značně nespolečenský a s nikým se zbytečně
nevybavoval, nevyzvídal a šel dál. Stejná situace se však opakovala také na sousedních
políčkách truhláře Maděry a řezníka Staňka. A když vyjevený Seidel viděl, že jinak tomu není
ani na poli kováře Matějky, nedalo mu to a zeptal se kovářských tovaryšů, jakou podivnou
práci to dělají. Ti, naočkováni svým mistrem, odvětili: „Copak vy nevíte, pane velkostatkáři,
co včera v hospodě povídala bába kořenářka ze sousední vsi? Kdo si den před úplňkovou
nocí zakope na poli cokoli ze svého majetku, vyroste mu prý na tom místě do příštího
měsíce úplňku strom obrostlý stonásobně větším počtem toho, co si zakopal.“ Když to
Seidel slyšel, zapomněl na slíbený oběd u starosty a utíkal rychlostí větru zpátky domů.
Ačkoliv byl totiž velmi racionální člověk, na pověry a babské tlachy hodně dal. Jednou mu
prý napovídal ponocný Mrázek, že se v Kunvaldském potoce každou noc zjevuje zlatý
pstruh, jehož šupiny z ryzího zlata mají zázračnou moc. Seidel pak po celé čtyři noci bděl u
potoka s udicí nahozenou do vody. Namísto zlatého pstruha však ulovil jen pár starých
bačkor a obyčejných malých okounů.
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Když po necelé půlhodině přiběhl celý udýchaný zpátky na svůj statek, zamířil rovnou 
do sklepa, kde měl svou největší vzácnost – velkou almaru z masivního dubového dřeva
plnou zlatých dukátů. Seidel nemeškal a začal peníze házet do hlubokých pytlů, v kterých
mu čeledíni vozili od mlynáře mouku. Ty pak svázal na pět loktů dlouhými lýkovými provazy
a naložil na koňský povoz. Celkem to byly čtyři po okraj naplněné pytle zlata, kterého bylo
nejméně patnáct liber. Když se slunce chýlilo k západu, tiše vyrazil Seidel z nádvoří svého
statku dolů do údolí. Jelikož již neměl své vlastní lány, rozhodl se, že své dukáty zakope 
na políčcích chudých vesničanů. Své čtyři pytle zlata zakopal na nenápadných plevelem
zarostlých místech čtyř různých políček. Musel však jednat rychle, neboť věděl, že kdyby 
jej někdo viděl, mohl by se dostat do velmi nepříjemných problémů, což on, jakožto
nejbohatší a nejváženější člověk široko daleko, nemohl potřebovat. Netušil však, že jej
mezitím 
z povzdálí nenápadně pozorovali majitelé polí, kteří si radostně mnuli ruce, že jejich plán 
tak znamenitě vychází. Jakmile se velkostatkář i se svým povozem ztratil za kopcem, vyrazili
vesničané na svá pole, vykopali tak důkladně zasazené Seidelovy peníze a rovným dílem 
si je rozdělili. Večer se všichni sešli v hospodě a s velkým jásotem oslavovali, jak chytře 
na velkostatkáře Seidela vyzráli. Mladý písař Kulhánek, který to všechno vymyslel, dostal 
od hostinského na poděkování zdarma pečenou husu na červeném zelí, kterou zapíjel
pintou dobrého černého piva ze sedmého schodu. Tím vším to však ještě nekončilo. 
Ta hlavní část plánu, jak potrestat lakotného Seidela, měla teprve přijít.

Čas plynul jako voda v Kunvaldském potoce a velkostatkář Seidel ani mazaní vesničané se
již nemohli dočkat, až měsíc doroste do úplňku. Každý se však těšil z jiného důvodu. Seidel
se nemohl nabažit představy, že bude očesávat zlaté stromy a vesničané se zase nemohli
dočkat, jak s ním zatočí. Mezitím přišla doba setby a kunvaldští si na svých polích tradičně
zasadili semena obilí, byť někteří z nich tušili, že tento rok jim to nebude nic platné, neboť
plán potrestání lakotného velkostatkáře si vyžadoval alespoň nepatrnou oběť.

Po nekonečném čekání se na nebi konečně zakulatil stříbrný míč ve své plné kráse. 
Nastala úplňková noc. Seidel nemeškal, vzal všechny koše a nůše, které v domě našel, 
a celý natěšený pospíchal na políčka, kde si před měsícem zakopal své zlaté dukáty. 
Když však celý upocený a udýchaný přiběhl na první z nich, utrpěl veliký šok, neboť po
stromě obrostlém zlatými dukáty zde nebylo ani jediné památky. A jinak tomu nebylo ani 
na ostatních políčkách. Velkostatkář se velmi rozzlobil, že opět naletěl hloupým povídačkám 
a za doprovodu nejrůznějších českých i německých nadávek se vrátil domů pro lopatu, 
aby si mohl své zlaťáky zase vykopat. Problémem ale bylo, že ve spěchu a nervozitě, ve
které svůj poklad o minulém úplňku zakopal, zapomněl, na kterém místě to bylo. S velkým
rozčarováním začal rozkopávat celé pole a hledat své milované zlaťáky. Ať se však snažil
sebevíc, nic nenašel. Podobně Seidel naložil i se zbylými třemi políčky. Když svůj poklad
nenašel ani tam, upadl do pochybností, zdali si náhodou nespletl i samotná políčka a začal
zoufale kopat, kde ho napadlo. Jak však dokážeme sami vytušit, vše bylo marné. V tomto
hrozném díle zkázy kunvaldských polí pokračoval velkostatkář až do příchodu prvních
slunečních paprsků. Zcela vyčerpán ulehl do trávy pod košatým stromem, který rostl podél
cesty, a než byste víčkem oka mrkli, spal tvrdě jako dřevo. Když se slunce vykulilo zpoza
nedalekého lesa, šel kolem svého políčka kovář Matějka. Jakmile viděl tu ukrutnou spoušť,
začalo mu být do pláče.



ano/ne

Že to bude až tak hrozné, opravdu nečekal. Na druhou stranu měl však ohromnou radost,
že plán na potrestání Seidela dosáhl zdárného konce. S maskou falešného vzteku začal
křičet na velkostatkáře, který si podřimoval pod stromem: „Co jsi to udělal s našimi políčky,
ty ničemo?! Měli jsme čerstvě zaseto a ty jsi nám všechno zničil! Z čeho teď budeme žít?
Kde vezmeme obilí na chléb, který je naší jedinou obživou?“ Velkostatkář ze strachu před
kovářovým hněvem padl na kolena, začal se mnohonásobně omlouvat a vysvětloval, 
že zase uvěřil hloupé vesnické povídačce. „Tvá hloupost nám však úrodu nevrátí, Seidele,“
obořil se na něj kovář a šel do vsi pro četníky. Jakmile však zašel za kopec, odhodil ze sebe
nahněvanou masku a začal se hřmotně smát, jak dobře si velkostatkáře Seidela podal.
Nikdy předtím by si na něj nikdo netroufnul, protože by se mohl dostat do pořádných
problémů. To víte, nikdy nebylo radno zahrávat si s nejbohatším statkářem.

Velkostatkáře Seidela odvedli četníci v želízkách jako výtržníka a ničitele soukromého
majetku před soud, který mu jako trest ustanovil rok tvrdého žaláře a následnou úhradu
veškeré škody, kterou způsobil na polích kunvaldských vesničanů. A že jich nebylo málo!
Možná by vás zajímalo, proč velkostatkář neřekl, co bylo příčinou jeho nezákonného
počínání, proč se nesnažil alespoň trochu obhájit. Důvod byl prostý. Jednak věděl, že jeho
přiznání k pověrčivosti by nebyla žádná pádná polehčující okolnost, která by mohla zmírnit
jeho trest, a jednak si nechtěl ještě více pošpinit svou již tak dost pošramocenou pověst.
Když se Seidel po roce vrátil z vězení domů, zdaleka to neznamenalo, že má svůj trest již
odpykaný. Aby mohl splatit svůj závratně vysoký dluh, musel prodat statek, koupit si malou
skromnou chaloupku a od rána do večera se tvrdě lopotit. Tak byl za svou lakotu možná 
až příliš krutě vytrestán kdysi nejbohatší velkostatkář z podhůří Orlických hor.

A jak si počínali kunvaldští vesničané s penězi, o které tak rafinovaně obrali velkostatkáře
Seidela? Někteří z nich poctivě vyhledali chudáky, které Seidel okradl, a jejich peníze jim
vrátili zpět. Jiní se z venkova odstěhovali do okolních měst, kde si koupili velké domy 
a z toho plynoucí postavení a stali se z nich stejně nafoukaní pokrytci, jako byl velkostatkář
Seidel. A věřte tomu, nebo ne, někteří byli ještě horší. Inu, to víte, ne vždy jsou peníze jen 
k prospěchu. Záleží na tom, komu se dostanou do rukou.
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