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Co děláte ráda ve svém volném čase? 

Tuto otázku jsem očekávala. Problém je, že volného času moc nemám, ale když se nějaký najde, tak nejraději čtu.

Jaký je Váš nejoblíbenější literární žánr či kniha a proč?

Mou nejoblíbenější knihou je Tolkienův Pán prstenů, což už se tady asi ví. Na fantasy literatuře se mi nejvíce líbí to, že je 

optimistická, většinou všechno dobře dopadne, člověk může načerpat povzbuzení pro svůj život. Například – jak těžké to 

Společenstvo mělo, ale stejně svůj úkol zvládli, takže já taky zvládnu ráno vstát a jít do práce (smích). To je tedy ten hlavní 

důvod, ale také mám ráda Tolkienův styl, mytologii. Učím dějepis, takže se mi líbí, jak je do příběhu začleněna historie.

Jaký je Váš nejoblíbenější hudební žánr a proč je Vám nejbližší?

Zodpovědět tuto otázku je pro mě celkem těžké, protože hudbu skoro vůbec neposlouchám, tato sféra kultury mě osobně 

moc nezajímá. Jediné, co občas poslouchám, je Radiožurnál, a to ráno, než jdu do práce. Odpověď vám dát neumím, 

protože se v hudebních žánrech ani moc nevyznám. Občas se mi nějaká písnička zalíbí, naposledy to byla Adele, ale je to 

pokaždé rozdílné, nesouvisí to s žádným hudebním žánrem.

Chceme se také zeptat na Vaši dráhu učitelky. Učíte angličtinu a dějepis. Co Vás přimělo jít studovat učitelství 

a proč jste si vybrala tyto předměty?

Rozhodla jsem se, že budu učitelka, když mi bylo asi pět, a od té doby se to moc neměnilo. Měla jsem oba dva rodiče 

učitele, takže jsem měla období, kdy jsem si myslela, že všichni lidi na světě jsou učitelé, že je to normální, ale potom jsem 

z toho samozřejmě vyrostla (smích). Připadalo mi, že tato profese rodiče naplňuje, že se jim to líbí, že si v práci užijí 

spoustu legrace, také že se dostanou na zajímavá místa v rámci různých exkurzí a projektů, takže mi to přišlo jako dobrá 

volba. 

Kdybyste teď mohla změnit své dřívější rozhodnutí stát se učitelkou, udělala byste to? 

Ne.

Zdeňka Hrstková 
a její „free time”
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Nikdy jste žádný jiný sen neměla?

Chvilku jsem uvažovala, že bych dělala žurnalistiku, ale pak jsem se k učitelství vrátila. Nedělala jsem ani jiné přijímací 

zkoušky než na učitelství.

Jak dlouho učíte na SGO? Učila jste i někde jinde? 

Na SGO učím už sedmým rokem, nastoupila jsem zde hned po vysoké škole, takže jsem nikde jinde na plný úvazek neučila. 

V této době ale učím spousty soukromých hodin v jazykové škole.

Kdybyste mohla srovnat, co vás baví víc, co by to bylo?

Tady ve škole je to celé takové systematičtější, takže za sebe musím říct, že raději učím tady. Ve škole je určitá struktura 

hodin, určité vedení, jsou to dlouhodobě promyšlené věci. U domácích studentů se může stát, že přijdou motivovaní, ale 

potom zjistí, že nemají čas, takže přestávají chodit, nebo se výuka točí kolem nějakého mrtvého bodu. Na studentech 

Slezského gymnázia obvykle vidím, že se někam posouvají.

Jaký je Váš nej- (největší, nejoptimističtější, nejradostnější, nejhorší, nejděsivější, nejpesimističtější) zážitek 

z dosavadní učitelské kariéry?

Jeden z nejlepších momentů mé kariéry se odehrál, když maturovala moje třída, to je dva roky zpátky. Všichni maturovali 

krásně, měli velmi hezké známky, ve třídě tam byla více než polovina vyznamenání, takže to mi udělalo radost. Teď, když 

jste se zeptaly, bylo to to první, co mě napadlo.

Kolik studentů maturovalo z angličtiny? 

Myslím si, že v třídě jich bylo třicet čtyři a snad třicet dva jich maturovalo z angličtiny. Maturovali moc hezky nejen 

z tohoto, ale i z ostatních předmětů. Spousta z nich maturovala z biologie nebo chemie, takže z celkem obtížných předmětů.  

Chtěla byste být teď zase třídní učitelkou? 

V této době mám dost práce. Být třídní učitelkou přináší jak spoustu radostí, tak i starostí. Jsem spokojená, že mám pauzu.

Tento rok jste organizovala halloweenskou Fan Night – co Vás přivedlo k tomuto nápadu?

Fan Night na SGO probíhá každý rok a hallowenskoun Night jsme už jednou organizovali, byla to úplně první Fan Night 

před pěti lety. Ta letošní vyplynula z toho, že jsme vlastně obešli celý takový cyklus, všichni studenti se vystřídali, na škole 

už není nikdo, kdo by halloweenskou Fan Night zažil. Také to souvisí s tím, že učím angličtinu. 

Halloween je jedna z maturitních otázek. Není to žádný můj zájem propagovat 

Halloween v Česku, ale všichni studenti povinně studují angličtinu, spousta 

bude z angličtiny maturovat, takže tento zážitek možná i využijí u maturity. 

Navíc to byla legrace.

Takže jste si halloweenskou noc užila? 

Ano, moc.
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HOROR z tvorby našich studentek...

 Věděl jsem, že tohle místo není normální. Snažil jsem se o tom přesvědčit i rodiče, ale odpovídali mi na to 
větami: „Bude se ti tu líbit.“, „Brzy si zvykneš.“ Nechtěli mě vyslechnout. Nezajímali se o můj zvláštní pocit z nové 
školy, která spíš připomínala nemocnici nebo něco takového. Místní o ní šířili nejrůznější klepy – párkrát jsem mezi 
sousedy slyšel, že se postrádá několik studentů. Jejich fotografie byly vyvěšeny na sloupech i na policejní stanici. 
Někteří se ztratili už dávno – byly tu případy staré deset let, ale nejnovější byl z minulého roku. 
 Neměl jsem z toho dobrý pocit. Z ničeho na téhle škole. A z nikoho.
 Studenti bloumali po chodbách jako těla bez duše, výrazy ve tvářích připomínaly mrtvou masku, oči ztrácely 
jiskru. Kroky kantorů se rozléhaly jako hromy v dálce. Zvonek zněl jako řinčivá fanfára záhuby. Chodby byly zšeřelé, 
temné a chladné. Světla poblikávala, jiná během dne zhasla úplně.
 Co mě však zaráželo, byl přísný zákaz vstupu do sklepení. To sdělení viselo v mnoha exemplářích po celé 
budově. A každý ho respektoval. Ani jsem se nedivil, že toto pravidlo nikdo porušil – školník nevypadal ani zdaleka jako 
mírumilovný stařík.
 Jenže opravdový strach mi nenaháněla místa ani osoby, ale podivné skřípavé zvuky, které se nesly chodbami, 
když se ve škole rozhostilo ticho. Občas to znělo jako křik. 
 Nemohl jsem nad tím přestat uvažovat. Snažil jsem se o tom mluvit se spolužáky, ale nikdo mě neposlouchal. 
Jako by se báli, že je někdo – nebo něco – slyší. S hrůzou v očích se ode mě odvraceli. A tak jsem se musel spolehnout jen 
sám na sebe. 
 Toho osudného dne – když jsem všem namluvil, že musím dodělat jednu z pololetních prací – jsem usedl do 
školní knihovny a pátral po minulosti školy. Musel jsem té záhadě přijít na kloub.
 Vyjelo mi jen pár odkazů. Přečetl jsem je všechny. Byly tu spekulace o stáří budovy; záznamy z poloviny 
devatenáctého století; data pod přísným dohledem pedagogů; životopis Iana Christiana Twindalea – ředitele nemocnice 
pro duševně choré... Jeho fotka s mou školou v pozadí.
 Čím více jsem toho četl, tím divočeji mi tlouklo srdce. Prsty se mi nad klávesnicí třásly a cítil jsem, jak mi po 
čele stékají kapičky potu. 
 Naše škola bývala psychiatrickou léčebnou...
 Ale to, co jsem četl, nebylo nic v porovnání s hrůzou, kterou ve mně vyvolaly výkřiky, jež se znenadání rozlehly 
po chodbách. 
 Okamžitě jsem se odhlásil a vyběhl z knihovny. Chodba se zdála tichá. Ale cosi se ozývalo v pozadí... 
Zaposlouchal jsem se – zvuky vycházely ze sklepení. 
 Musel jsem zjistit, co to je. Proto jsem se vydal k těm tak moc obávaným dveřím. Co je tam tak tajného, že sem 
studenti nesmí? 
 Položil jsem ucho na dveřní výplň a poslouchal. Nic se neozývalo. Až po chvíli se opět ozval křik – ale tentokrát 
to byl spíše bolestivý jekot. 
 Vzal jsem za kliku a k mé hrůze bylo odemčeno. Opatrně jsem vklouzl dovnitř a tiše sešel po schodech do 
temnoty. Zapnul jsem světýlko na mobilu, abych viděl.
 Byly tu jen jedny jediné dveře. A všechny ty výkřiky vycházely zpoza nich. Polkl jsem a pomalu se k nim 
přiblížil, třesoucí ruku natáhl po klice. Výkřiky byly každým mým krokem hlasitější a pronikavější. 
 Jenomže jakmile jsem kliku uchopil, nastalo ticho. 
 Se zatajeným dechem a třesem po celém těle jsem dveře otevřel. 
 To, co jsem tam uviděl, byla má živoucí noční můra. 
 V tu chvíli jsem pochopil, že jsem další. 
 Výkřiky se v následujících dnech draly z mých úst.

Autoři : Klára Moravcová
  Alena Klementová

Škola
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O výletu Barbory Kaštovké do

1. Mohla bys nám říct pár základních informací o této exkurzi?  
Samozřejmě. V úterý 4. listopadu jsme vyrazili do Prahy za účelem navštívit Českou televizi a zúčastnit 
se zde několika workshopů. 

2. Jak probíhala Vaše návštěva České televize? 
Šli jsme se podívat do sálu, kde nás přivítal generální ředitel a redaktoři, dozvěděli jsme se o reportáži 
z Afghánistánu, poradili nám, jak zlepšit naši práci, prošli jsme si studia a místnosti související s ČT 
a potom jsme se rozdělili k práci na jednotlivých workshopech. 

3. Vybrala sis workshop zabývající se tématem TV a móda. Co se skrývá za tímto názvem?
Za tím názvem hledejte například stylistky, které dostanou určitý obnos a musí jít nakoupit oblečení 
a kosmetiku na nějakou dobu. Také jsme byli v místnosti, kde se líčí, v šatnách. Víme už, že se musí 
používat odolnější make-up, viděli jsme složené jednotlivé outfity a milým zpestřením bylo, že jsme 
mohli sledovat stříhání sportovního komentátora pana Záruby.

4. Najde se věc, která tě mile nebo i negativně překvapila?  
Mile mě překvapilo, že stylistky někdy nakupují v obchodech, které jsou běžné i pro nás. 
Negativního nejspíš nebylo nic.

5. Změnila jsi názor na náročnost působení v České televizi? 
Ano, mají toho na práci opravdu hodně a v zaměstnání tráví spoustu času. 

6. Doporučila bys tento zážitek lidem, kteří se médiím chtějí věnovat? 
Určitě. Byl to pro mě a nejspíš i pro ostatní super zážitek a změnil se mi pohled na práci v televizi. 

Děkuji za rozhovor.  

                                                                                                    

     Autor:  Alena Klementová
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Kdo je

Stephen King
Stephen King. Po přečtení tohoto jména se některým z nás vybaví strach, tajemno, napětí, zlo 
i nadpřirozeno. A máme pravdu – Stephen King je totiž autor hororů. Patří mezi nejúspěšnější 
autory současnosti. 
 Narodil se ve státě Maine v USA a k této zemi se váže skoro polovina jeho spisovatelské 
tvorby. Svou první knihu vydal v 70. letech 20. století a od té doby napsal skoro 40 románů 
a povídek. Neznámější jsou Carrie, Prokletí Salemu, Temná zóna, To, Mlha, Svědectví, 
Pavučina snů a je nutné podotknout, že většina z nich nám nahání hrůzu i ve filmové podobě. 

Autor: Alena Klementová 



Vtipy: 
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Recept:

Rybce se konečně podařilo dostat se ven z rybářské sítě. 
Z posledních sil doplave pod kámen, zapne mobil 
a zděšeně čte: „Vítejte zpátky v síti!”

Jede motorkář na svém Harleyi a proti němu letí vrabčák. 
Nevyhnou se, vrabec narazí do helmy motorkáře a zůstane ležet na zemi. 
Protože je motorkář citlivý člověk a má rád přírodu, vrátí se pro vrabčáčka, 
a když zjistí, že se sice nehýbá, ale srdíčko mu tluče, vezme ho domů, aby ho ošetřil. 
Doma najde starou klec, dá do ní vodu, nadrobí chleba a jde koupit nějaké zrní. 
Vrabec se probudí, rozhlédne se kolem sebe, vidí vodu, chleba,
 mříže a smutně povzdechne: „Sakra, já ho zabil!”

Říká manželka manželovi: „Jestli s tím nepřestaneš, tak se přihlásím na kurz Jak se stát mrchou!”
 
Manžel: „Myslíš jako přednášející?”

Pochoutka chicagského podsvě�

Ingredience na těsto:
250 g hladké mouky
1 balení vanilkového cukru
125 g másla
1 vejce
50 g cukru moučka
1 lžička kypřicího prášku do pečiva

Ingredience na zdobení:
červená marmeláda (např. višňová)
loupané, půlené mandle

Postup:
1.    Vypracujeme těsto a necháme je 30 minut odpočinout v ledničce.
2.    Vymodelujeme prsty a vytvarujeme rýhy na jednotlivých článcích. Na konec každého 
       prstu umís�me půlku mandle.
3.    Dáme prsty na plech a pečeme asi 8-10 minut při teplotě 180°C.

 4.  Upečené prsty vyjmeme, necháme vychladnout na mřížce a začneme zdobit. Uloupneme 
      mandlový nehet a přilepíme jej zpět marmeládou. Konec prstů potřeme 
      pořádnou vrstvou marmelády.
5.   Necháme marmeládu trochu zaschnout a můžeme servírovat. 

Al Capone doporučuje a přeje dobrou chuť!
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Halloweenská noc...
Noc, kdy na SGO zavítal Tim Burton

 „Co to bylo za zvuk?“ 
 „Já nevím, já mám strach.“ 
 „Ááá, pomoc!“ 
 Tak přesně takovým dialogem lze definovat část noci, která byla pro mnohé zážitkem na celý život. Nejen 
originalita dýní, které studenti dokázali vyřezat jako profesionálové, ale také nápady čtvrťáků, kteří si připravili pro mladší 
ročníky stezku odvahy, při které se příjemně bály i ty nejsilnější povahy. Nesmíme však opomenout velmi kvalitní 
pohoštění složené z „halloweenských dobrot“ – mnohdy jsme se museli podivit, jak taková odporně vypadající věcička 
může chutnat skvěle. 
 Hlavním tématem této noci však byl Tim Burton, tedy vlastně jeho filmy. Studenti mohli zhlédnout Střihorukého 
Edwarda, Mrtvou nevěstu Tima Burtona, Ďábelského holiče z Fleet Street, Ospalou díru a Temné stíny. Někteří diváci 
sice chvílemi usínali, ale našly se i takové povahy, které oka nezamhouřily.  
 Moc děkujeme paním učitelkám Hrstkovým za skvěle připravenou akci a těšíme se na příští. Bylo to úžasné.

Petra Magerová, 1. C

Strašidelná halloweenská noc se prošla po Slezském gymnáziu

Všichni ho známe, ať jsme ho poznali jen při sledování hororů nebo přímo na vlastní kůži, někde potmě, v lese. 
Ano, mluvím o strachu. Ne o obyčejném strachu, který nás naplňuje před důležitými okamžiky v našich životech, ale 
o strachu z nadpřirozena, z neznáma. Tento druh strachu se úzce pojí s nocí z 31. října na 1. listopad, která je po celém 
světě známá jako Halloween, jako čas, kdy je nejen dětem, ale i dospělým dovoleno převléci se do strašidelných kostýmů 
a vypravit se do ulic bez toho, aby si kdokoliv řekl, co je to za blázny. Tento tradičně americký svátek si v posledních letech 
pomalu probíjí svou cestu v Česku, a tak Slezské gymnázium nemohlo zůstat pozadu. 

V pátek 31. října 2014 se sešla skupina žáků 1. – 4. ročníku, aby v prostorách školy strávila tuto noc hrůzy. 
Program začal nevinně – pomocí prezentací jsme se seznámili s tradicemi tohoto svátku a s osobností, jejíž tvorbě byla 
zasvěcena téměř celá noc, a to s Timem Burtonem. Další na programu bylo vyřezávání dýní, po jejichž dokončení 
některé naháněly strach a jiné naopak zase slzy smíchu do očí. Na halloweenském večeru nesměla chybět ani stezka 
odvahy, při které měli studenti možnost dozvědět se svůj osud, předvést své dovednosti a museli prokázat svou 
nebojácnost, aby se vůbec mohli vrátit ke všem ostatním, do osvětlené, a v tu chvíli velice přívětivé, třídy.  Poté, co se 
všichni bezpečně a bez újmy vrátili zpět, přišel čas prvního Burtonova filmu, Střihorukého Edvarda. Po skončení nás 
čekalo další překvapení, a to divadelní vsuvka. Studenti 4. ročníku si v původní angličtině nacvičili velice známou báseň 
Havran od amerického autora Edgara Allana Poea a já považuji přímo za nutnost dodat, že se našim čtvrťákům divadlo 
povedlo. Následně jsme měli možnost se dívat na další Burtonovy filmy, a těmi byly Mrtvá nevěsta Tima Burtona, 
Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, Ospalá díra a Temné stíny. Celá halloweenská akce byla úspěšně 
ukončena v osm hodin ráno. Spěchali jsme domů, abychom se dali do pořádku a byli připraveni na pondělní návrat do – 
již o trochu méně děsivé – školy.

Barbora Křížová, 1. C
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