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Novoroční
Nový rok je tady zas,
pocítil to každý z nás.
Je tu chvíle předsevzetí.
Pro všechny, nejen pro děti.
Budu cvičit a tím zhubnu,
začnu v lednu, ne až v dubnu.
Jde o to pevnou vůli mít.
Maratón nezdarů překazit.
V novém roce ať se daří,
žádné plány se nezmaří.
hodně štěstí, zdraví lásky,
ze života žádné vrásky.
Síly, píli uchovejte,
v roce 2015 se fajn mějte.
Přečtěte si Zipáčka,
druhé číslo – ledňáčka. 

Rozhovor s panem učitelem 
Janem Rozsívalem

O našich předsevzetích

Mýtus tříkrálový

Vtipy

Recept

a spousta dalších věcí…

Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal to, co můžeme udělat sami.
- Oscar Wilde -
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Co rád děláte ve svém volném čase?

Ve svém volném čase rád sedím u internetu, čtu si zprávy, procházím různé stránky. Také samozřejmě rád trávím 
čas se svou rodinou, teď v zimě chodíme stavět sněhuláky, v létě jezdíme na kolech, cestujeme. 

Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?

To je těžko říct, nejspíš Švejk. Tahle knížka se mi líbí, protože mi přijde vtipná a chytrá.

Jaký hudební žánr je Vám nejbližší?

Neumím říct, který hudební žánr mám nejradši. Poslouchám všechno možné. Když jsem byl mladší, poslouchal 
jsem U2, Nirvanu, což mi vlastně zůstalo doteď. Stejně tak mám ale rád klasickou nebo folkovou hudbu. Taky 
mám rád českou kapelu Tři sestry, některé jejich textu kritizují českou společnost.

Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?

Obecně mám rád filmy, ale teď mě nic konkrétního nenapadá. Nejradši mám takové zběsilé filmy, jako je 
Predátor, Vetřelci nebo třeba i Terminátor. Stejně tak mám ale rád serióznější filmy, třeba film Pianista. 
Nejoblíbenější film nedokážu říct. Nejspíš Vetřelec: Vzkříšení. 

Učíte angličtinu a dějepis. Co Vás 
přimělo jít studovat učitelství 
a proč jste si vybral tyto dva 
předměty?

Angličtinu jsem měl rád od základní 
školy a ve čtvrťáku na gymplu jsem 
s překvapením zjistil, že mě zajímá 
dějepis. Rozhodl jsem se z těch 
předmětů maturovat, a když jsem 
následně přemýšlel, jakou školu bych 
mohl jít s těmito předměty studovat, 
tak se mi nabízela filozofická fakulta, 
obor učitelství.

a jeho „free time”

Jan Rozsíval



Kdybyste teď mohl změnit své dřívější rozhodnutí stát se učitelem, udělal byste to? A čím byste dnes 
byl?

Kdybych se mohl vrátit zpátky v čase, nejspíš bych to udělal. Šel bych studovat strojařinu nebo nějaký obor 
s počítači, byl bych programátor.

Jak dlouho učíte na SGO? Učil jste i někde jinde? Pokud ano, srovnejte prosím stručně tyto školy.

Na SGO učím od roku 2006, tohle je tedy můj devátý školní rok. Předtím, když jsem ještě studoval univerzitu, 
jsem učil dva roky na jazykové škole. Byla to soukromá jazyková škola, kam vesměs chodili dospělí lidé, kteří 
měli úplně jiný přístup. Buď byli motivovaní, opravdu se chtěli angličtinu naučit a dobře se s nimi pracovalo, 
nebo na druhou stranu to byli lidé, kteří byli nuceni zaměstnavatelem chodit do kurzů angličtiny. Vždycky byl 
problém, že já jsem byl o deset, patnáct let mladší než moji klienti, takže jsem je do ničeho moc nemohl nutit. 
Tady na gymplu to je stejné, buď jsou studenti motivovaní a chtějí se učit, nebo ne, ale s tím rozdílem, že tady 
můžu na studenty vyvíjet nějaký tlak.

Jaký je Váš nej- (největší, nejoptimističtější, nejradostnější, nejhorší, nejděsivější, nejpesimističtější) 
zážitek z dosavadní učitelské kariéry?

Největší úspěch byl, když někteří moji studenti udělali certifikát na úrovní C1 na 95 %, takže na úrovni C2, z toho 
jsem měl radost. A nejhorší, třeba včera jsem si sedl na houbu … mám spousty takových horších zážitků, tohle 
povolání je náročné. Buď jsou lidi fajn a dá se s nimi pracovat, nebo ne. Ty horší zážitky jsou s lidmi, kteří jsou 
sebevědomí, ale zároveň toho moc neví a hádají se o svou „pravdu“. 
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Akce na leden:

Předsevzetí

9. 1.  Soutěž v německém jazyce 

13. 1.  Den otevřených dveří 

 a Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd 

18. 1.  začíná zimní ozdravný pobyt 1. A a 1. C 

22. 1.  Olympiáda z matematiky 

26. 1.  Soutěž v anglickém jazyce 

27. 1.  Soutěž ve španělském jazyce 

27. 1.  Den D – Organizace spojených národů 

28. 1.  Soutěž ve francouzském jazyce 

28. 1.  Gympl Bands – koncert kapel SGO 

29. 1.  vysvědčení za 1. pololetí 

30. 1. pololetní prázdniny 

1.Poděkuju mámě, když mi ráno nachystá snídani nebo svačinu.
2.Cestou do školy se usměju aspoň na dva lidi.
3.Při jízdě autobusem nebo vlakem se neponořím do vlastního světa, neodstřihnu se od něj ucpávkou 

sluchátek, ale budu si všímat okolí a chovat se vlídně a společensky.
4.Pozdravím všechny zaměstnance školy, se kterými přijdu do kontaktu.
5.Nechám mobil v tašce po dobu vyučování.
6.Nebudu odkládat úkoly a učení na jindy, protože pak na odložené nemám čas.
7.Uvážím délku pobytu u počítače a na sociálních sítích.
8.Budu číst knihy.
9.Popovídám si s mamkou nebo taťkou o uplynulém dni, nebudu se vyhýbat komunikaci se sourozencem.
10.Vyberu si aspoň některé z těchto předsevzetí a dodržím ho.

Redakce časopisu dala hlavy dohromady a sesbírala pro vás ta nejčastější či nejzajímavější novoroční 
předsevzetí:

Pokud jste si i vy dali nějaké novoroční předsevzetí, držíme vám palce, aby se vám jej povedlo splnit, jak to 
půjde nejlépe.

Redakce Zipáčka
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Tři králové – mýtus a legenda
Mudrci z Východu neboli Tři králové jsou postavy z Matoušova evangelia. Kašpar, 

Melichar a Baltazar navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu tři 
vzácné dary: zlato, myrhu a kadidlo. Křesťané tento svátek slaví 6. ledna a jako dvanáctý 
den Vánoc ukončuje svátky s nimi spjaté. Svátek je připomínkou okamžiku, kdy se Kristus 
zjevuje jako král všech. V naší republice se tradičně pořádají charitativní sbírky a nápis, 
který Tři králové píší nad dveře posvěcenou křídou, je symbolem požehnání.

S jejich cestou za králem všech králů je spjata legenda:
Jak všichni dobře víme, nad Betlémem se objevila hvězda, která 
upoutala pozornost krále Heroda. Ten si k sobě pozval tři mudrce. 
Vyptával se jich na onu záhadnou a tajemstvím opředenou hvězdu, 
která předznamenává narození Mesiáše, ale protože ani jeden z nich 
odpověď na Herodovu otázku, kde přesně se dítě nachází, neznal, 
poslal je, aby tento hlavolam rozluštili. 

Mudrcové, pro nás známí jako Tři králové, se tedy vypravili na 
dlouhou cestu plnou nebezpečí. Přes všechny překážky a nástrahy 
stanuli na půdě Betléma, a aby prokázali úctu Synu Božímu, 
poklonili se a předali své dary. Po odchodu z Betléma a návratu ke 
králi se mu rozhodli místo narození dítěte neoznámit. To ale jen 
rozlítilo jeho zlost a ze strachu ze svržení z trůnu nechal usmrtit 
všechny chlapce do věku dvou let. Tou dobou byla ale Marie 
i s malým Ježíškem už v bezpečí v Egyptě. Co se stalo se Třemi 
králi, zůstává skryto v temných hlubinách historie.

Alena Klementová 
         Klára Moravcová

K
+
M
+
B



6 časopis ZIP

Recept: 

Vtipy: 

Nejen vánoční – Krówki 
0,5 kg másla
0,5 kg cukru moučka
4 žloutky
0,4 kg sušeného mléka

Zpracujeme těsto, dáme na plech a velmi pomalu pečeme 
(spíš sušíme asi 2 hodiny na 50° C).
Když těsto vychladne, můžeme polít čokoládou, ale není to nutné.
Krájíme na kostičky.

Pepíček přijde domů a říká mamince: „Mami, mám pro tebe jednu 

dobrou a jednu špatnou zprávu, kterou chceš slyšet první?”

Maminka: „Tak třeba tu dobrou.”

Pepíček: „Dostal jsem jedničku z diktátu.”

Maminka: „No, vidíš. A ta špatná?”

Pepíček: „Není to pravda.”

„Tak co, jak jsi prožil letošního silvestra, příteli?”
„Ale... nejprve jsem nevěděl, kam mám jít, a teď si zase nemohu 
vzpomenout, kde jsem byl.”
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Stužkovací večírek 4. ročníku
V pátek 9. ledna 2015 se všichni čtvrťáci a mnozí z jejich učitelů sešli v prostorách 
restaurace Koruna, aby společně oslavili vstup studentů závěrečného ročníku do stavu 
maturantského. Po úvodním slovu ředitelky školy Ing. Milady Pazderníkové a slavnostním 
přípitku na zdar maturitního snažení jsme zhlédli tradiční programy jednotlivých tříd. 
Letošní maturanti při nich prokázali velkou kreativitu a smysl pro humor.

Třída 4. A postavila svůj program na 
dramatizaci upravených pasáží ze slavných děl 
světové literatury. Byli jsme svědky „sofiiny volby“ 
budoucího studenta, který strávil nejednu drásavou 
chvíli při rozhodování, zda svůj zápisový lístek 
přinese na SGO či MGO. Dozvěděli jsme se, proč se 
Malému princi nepovedlo ochočit Šprtku. Vyslali 
jsme Společenstvo studentů zničit Potvrzení 
o studiu do nitra Slezského gymnázia v Zemi 
opavské a čekali na Godota spolu se skupinou 
a b s u r d n í c h  i n t e l e k t u á l ů  f a s c i n o v a n ý c h 
trojpapežstvím. Přeji tedy 4. A za celý učitelský 
sbor, ať je u maturity nezachvání Amok, aby si 
v kritických chvílích, kdy teplota dosáhne 451° 
Fahrenheita, vzpomněli, že alespoň jeden Dobrý 
člověk ještě žije (a snad i sedí v maturitní komisi) 
a aby v případě drobných zaváhání nesklízeli 
Hrozny hněvu, ale vždy v dobrém vzpomínali na 
SGO jako na svou Alma Matku.

4. B pak představila svůj komponovaný 
program, v němž ztvárnila nejrůznější momenty ze 
školního vyučování. Odbojář Igor Hnízdo sice 
postavil všechny žáky do latě, jeho snažení však 
bylo záhy sabotováno z nejvyšších politických 
kruhů, odkud žáci svědomitě sledující aktuální dění 
pochytili a obratem do praxe uvedli skandální 
vulgarismy. Míru všeobecného mravního rozkladu 
mladé generace snad dostatečně ilustruje fakt, že 
zmíněnou kontroverzní slovní zásobu používá 
podle paní učitelky třídní i premiantka Sandra. 
Z diváckého hlediska nelze neocenit kreativní 
přístup k Novákovu lezení po jabloni, když odbila 
pátá. V návaznosti na procítěnopu recitaci Martina 
Mareše, chceme studentům ze 4. B popřát, aby 
u maturity „stáli pevně, v oku žár“, aby v životě 
poznali spíše „šťastný spánek“ než „lidu hněv“ 
a aby je – až se jednou budou procházet po Wall 
Streetu – nepřepadli „vrazi jak saně“, ale aby raději 
natrefili na nějakou šťastnou burzovní předtuchu, 
díky níž vydělají spoustu peněz (které utratí třeba 
i za frézy a kombinézy).

Třída 4. C  zaujala kromě zdařilých, 
choreograficky náročných tanečních výkonů hlavně 
rozsáhlým blokem sborového zpěvu. Ukázalo se, že 
hudba skutečně nabízí odpověď na každou životní 
situaci, v níž se může běžný student ocitnout. Člověk 
by skoro myslel, že to textaři skládají studentům na 
míru. Zdá se také, že naši popskladatelé velmi dobře 
vidí do študákovy duše, neboť ve svých rozmanitých 
textech dokázali postihnout nejen poměrně 
předvídatelné pocity studentů při zkoušení 
z angličtiny (Help!), rychlém diktování zápisu 
(Spomaľ) či lichocení třídnímu učiteli s cílem 
vyhnout se testu (Petře, Petříčku), ale dokonce 
zachyti t  takové nuance jako zapomenutou 
omluvenku (Vy to pochopíte) či omluvenku poněkud 
pochybného původu (Škoda, že je iba vymyslená). Co 
tedy popřát studentům 4. C? Milí přátelé, je statisticky 
dokázáno, že slunce vyjde každé ráno – ať svítí i na 
Vaši maturitu a na celý Váš budoucí život. Vyberte si 
takové povolání, abyste nemuseli denně litovat, že 
jste se nestali hlídačem krav. Nepochybujte o sobě 
a zbytečně se neptejte, zda se blížíte k cíli a kolik vám 
zbývá síly. A především nezapomínejte, že krásný 
úděl máte dnes, kráčet k zítřku, žít a kvést.

I bid you all a very fond farewell.
… ale nebojte, ještě to bude chvilku trvat :)  

Mgr. Zdeňka Hrstková
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