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a její „free time”
Magda Hrstková

Co ráda děláte ve svém volném čase?

Mám několik koníčků, takže volného času bych potřebovala víc. Velmi ráda čtu – a to hltám knihy nejrůznějšího 
žánru. Další, opravdu velký kůň je turistika. Bohužel nemám hezký vztah k zimě☺, takže turistiku pěstuju jen 
od jara do podzimu. A poslední dobou zjišťuji, že mě dokonce baví zahrada a zahradničení. 

Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?

To je opravdu těžká otázka – už jsem řekla, že knihy čtu ve velkém počtu – a různé. Ale pokud můžu něco 
doporučit, budou to fantastické detektivky Roberta van Gulika ze středověké Číny. Nejsou totiž jen o příběhu, 
ale také o reáliích a vztazích v té vzdálené zemi. Rozhodně při četbě zjistíte, že existuje jiná mentalita než 
evropská.

Jaký hudební žánr je Vám nejbližší?

Co se týká muziky, poslouchám kdeco. Ale když si chci udělat fakt pohodovou hodinku, pustím si Leonarda 
Cohena nebo některé desky Luboše Pospíšila. Mám ráda písničky s chytrými texty a chytlavým nápěvem. 
A když je nálada na trochu drsnější hlas, sáhnu po nahrávkách skupiny Echt a Karla Malíka.

Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?

I na plátně mám ráda detektivky. Takže asi nikoho nepřekvapí, že se mi líbí filmy podle Agathy Christie. Třeba 
Smrt na Nilu s Petrem Ustinovem jsem viděla snad desetkrát. Vždycky si ale najdu něco, co jsem ještě 
nepostřehla. A pak je tady geniální David Suchet, který postavu Hercule Poirota doslova ovládl. Třeba ho máte 
taky rádi. 
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Učíte češtinu (a dějepis). Co Vás přimělo jít studovat učitelství a proč jste si vybrala tyto dva předměty?

Dějepis je správně v závorce – letos ho vůbec neučím. Ale k odpovědi: dějepis mě vždycky strašně bavil. Líbily 
se mi příběhy, četla jsem historické knížky (beletrii i literaturu faktu). Ale učit jsem to vlastně moc nechtěla. 
Měla jsem takové sny, jako stát se muzejní kurátorkou nebo restaurátorkou. Nakonec ale převážila trochu 
jednodušší cesta. Navíc mi vždycky šlo psaní – měla jsem úspěchy v soutěžích s básničkami i prózou. Pak už 
nebylo nad čím váhat.

Kdybyste teď mohla změnit své dřívější rozhodnutí stát se učitelkou, udělala byste to? A čím byste dnes 
byla?

I kdyby se naskytla taková možnost, neměnila bych. Práce s mladými mi pomáhá dobíjet baterky. Takže bych 
zase byla učitelkou a zase zvolila mé dva předměty.

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

Na SGO jsem od podzimu 2000, takže 14 let. Kdysi mi někdo řekl, že po šesti, sedmi letech se má změnit místo, 
aby se člověk pořád rozvíjel, aby byl nucen přiučit se něčemu novému. Docela se mi to dařilo dodržovat – 3 
roky jsem učila na základní škole, 6 let na obchodní akademii. Ale od té doby jsem už 16. rok na gymnáziu. 
Myslím, že mám velké štěstí, protože když si vzpomenu na základku, ještě teď mi naskočí husí kůže. Byla to 
doslova škola života, protože mě vysoká rozhodně nepřipravila na to, čemu budu muset čelit tváří v tvář 
páťákům nebo sedmákům. A jsou to historky úsměvné, ale i doslova hororové.   

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

No, to jsem si naběhla! Myslím, že ty nej- historky se nedějí ve školních lavicích, ale na všelijakých akcích, kam 
se s žáky vypravíme. Takže vzpomínám např. na školní výlet na Pálavu, kde – než se pedagog otočil – několik 
kluků vyšplhalo na zvětralé zdi zříceniny Děvičky. Když si představím ten sráz, kudy mohli letět dolů, vidím se 
za mřížemi. Ty nejradostnější okamžiky jsou obvykle spojeny s úspěchy. Ale já se ve svém věku raduju i z toho, 
když zdárně dokončím nějakou akci a všechno klapne tak, jak jsem si naplánovala☺.   

Slavíte Valentýna?

Neslavím. Musím přiznat, že jsem jednou dostala kytku a jednou srdíčko. Ale hluboký vztah k tomuto svátku 
nemám. Tím ale nechci říct, že si ho nemůžete užít. Klidně slavte – a třeba každý měsíc. Je hezké být se svou 
láskou.
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Co znamená láska
Kdybych si měl vybrat mezi dýcháním a láskou, využil bych svůj poslední dech k tomu, abych řekl „Miluji tě“.

 - Anonym

Víte, já...
 Opravdu nevím, odkud začít. Ale asi bych měl začít, když už slova plynou z mé mysli na 
papír a zanechávají za sebou tmavě modré klikyháky. Ironií je, že ačkoliv jsem svými básněmi 
popsal bezpočet zápisníků, o souvislý text jsem se jakživo nepokusil. 
 Nejsem spisovatel. Ani básník. Jsem... nevím, kým vůbec jsem. Z biologického hlediska 
jsem jen shlukem buněk, z hlediska fyzikálního jsem pouze protony, elektrony a neutrony. Ale 
z hlediska, které je vědám zapovězeno, jsem dílem Božím. 
 Jsem tvorem, který je schopen vnímat, cítit a milovat. 
 Ano, milovat. 
 Láska, mí drazí, je tím nejsložitějším citem, jaký nám byl dán. Je nezkrotná, svazující, 
vášnivá, nezvladatelná a může se i snadno zošklivit. 
 Je těžké najít člověka, který k nám bude chovat stejné city, jako my k němu. Není dobré si 
s láskou zahrávat, protože je křehká jako ta květina, co vídáme kvést na zahrádce. Je jako kolibřík, 
co se vznáší a mává křidélky ve větru, je jako slza, co nám stéká pod tváři, když naše otázky 
zůstávají nezodpovězeny. 
 Ale i tak je natolik silnou a mocnou, že se jí nic na světě nemůže rovnat. Dokáže si podmanit 
celou zemi, obměkčit i toho nejbezcitnějšího člověka a zahojit šrámy, jež byly vsazeny hluboko do 
našeho srdce. Je všemocná. 
 Ale rovněž nám zahalí oči závojem, skrz nějž se nic nejeví takové, jaké ve skutečnosti je. Byl 
to Shakespeare, kdo napsal, že láska je slepá. Inu, je to pravda, ale ne zcela – láska vidí krásu tam, 
kde jiní nevidí nic. 
 Zřejmě záleží na tom, jak kdo lásku vnímá. Znám mnoho lidí, jež jí propadnou a jednají 
bezhlavě, ale jsou tu i takoví, co z ní mají strach. Bojí se, že je někdo zraní, když se otevřou. Možná 
lidem nevěří, protože byli už tolik zranění, že potřebují čas, aby se znovu zamilovali. 
 Ale ať už je váš pohled na tento dar jakýkoliv, dejte na má slova. 
 Lásky se nemusíme bát. Ta nám neublíží – ublížit nám mohou jedině lidé. Lidé, kteří se stali 
tak posedlými představou, že existuje někdo, kdo je miluje, že potřebují statisíce důkazů, jestli je to 
pravda. Láska se nedá dokázat – ani definovat. Francis Scott Fitzgerald řekl: „Na světě je mnoho 
druhů lásky, ale nikdy ne dva stejné.“ A vše, co potřebujeme, je ten správný druh lásky. 
 Takže pokud někoho milujete, nebojte se mu otevřít. Ukažte mu, jak moc pro vás znamená, 
před ostatními však zahalte svůj vztah k němu tajemnem... 
 Protože tajemno je jako vůně.
 A květina bez vůně není květinou. 

Alena Klementová
Klára Moravcová
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Citáty o lásce
Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
           - John Lennon

Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, 
jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.
          - Romain Rolland 

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
         - Jean Jacques Rousseau 

V lásce a ve snech není nic nemožného. 
       - Janus Arony

Láska se neskládá z dívání se jeden na druhého, ale ze společného pohledu stejným směrem.
           - Antoine de Saint Exupéry

Kdybych ho nikdy nepotkala, vysnila bych si ho, dokud by nezačal existovat. 
         - Anzia Yezirska

Když jsme se poprvé potkali, andělé zašeptali: „Perfektní!“ 
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 Ella, celým jménem Gabriella Michelle Henderson, se narodila 12. ledna 1996 (19 let) 
v britském Tetney. Ve svých 16 letech byla finalistkou The X Factor UK 2012, a přestože se jí 
dostávalo nejlepších hodnocení porotců, skončila v soutěži na devátém místě. Moderátor 
X Factoru Dermot O'Leary se později nechal slyšet, že ztráta Elly byla tím největším šokem, 
který kdy v soutěži zažil. Přidal, že Ella je tím největším talentem, jaký za svých sedm let 
v X Factoru zažil. Nedlouho na to podepsala smlouvu se Syco Music.

 Se svým prvním singlem si dala načas – vyšel 
až 8. června 2014. Píseň Ghost napsala Ella společně 
s Ryanem Tedderem (hlavní zpěvák skupiny 
OneRepublic). Celých osm týdnů se Ghost držel na 
prvním místě britského žebříčku a později mu byl 
přidělen titul ‚platinový singl', a to nejen v Británii, ale 
také v Austrálii a na Novém Zélandu. Následovaly 
písně Glow a Yours, po kterých přišlo 13. října 
minulého roku dlouho očekávané finále v podobě 
debutového alba s názvem Chapter One, jež se – po 
vzoru debutového singlu – dostalo na první příčku. 
Nese se v rytmu popu, R'n'B, soulu a trochu samotné 
Elly, jelikož se na tvorbě písní sama podílela.

 Letos se chystá na další píseň, Mirror Man, 
a zároveň vyjíždí jako předskokan na turné Take That 
po Velké Británii. Na The Brit Awards 2015 byla 
nominována v kategorii Nejlepší britská sólová 
zpěvačka a Nejlepší britský singl – na výsledky si 
však bude muset počkat až do 25. února.

V roce 2012 v X Factoru.

     V Capital FM při první veřejné produkci písně Ghost.

Kdo je 

Ella Henderson
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Recept: 
Panna cotta – to pravé pro zamilované

Ingredience:
2 lžičky želatiny
500 ml smetany ke šlehání
4 lžíce moučkového cukru
2 kousky skořice
rostlinný olej na vytření formiček

Na omáčku:
200 g malin
cukr podle chuti

Postup:
 Do misky dejte 2 lžíce vody a vsypte želatinu. Nechte 5 minut stát, aby želatina nabobtnala. Čtyři formičky, 
skleničky nebo misky o objemu 125 ml velmi tence vymažte olejem. Smetanu vlijte do rendlíku spolu s cukrem 
a skořicí a zahřívejte na středním plameni. Za občasného promíchání přiveďte k varu. Přidejte želatinu a minutu až 
dvě povařte, aby se rozpustila.

  Směs přeceďte a vlijte do vymazaných formiček. Dejte na 4–6 hodin do lednice chladit, aby se krém 
zpevnil. Pět minut před podáváním vyndejte z chladničky a vyklopte. Maliny svařte (nebo jen rozmačkejte) 
s cukrem, vychlaďte a panna cottu jimi přelijte. Můžete zvolit také variantu v misce.
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14. únor – svátek zamilovaných

  
Alena Klementová

 Klára Moravcová 

Svátek svatého Valentýna se 14. února slaví 
v anglosaských zemích jako svátek lásky. 
Zamilovaní si posílají květiny, přání, básničky, 
sladkosti a dárky se symbolem srdce. Částečně 
z komerčních důvodů se rozšiřuje i do jiných zemí 
Evropy.

Historie svátku sahá pravděpodobně až do 
starověkého Říma. V předvečer tohoto dne byly do 
urny lásky vkládány lístečky se jmény dívek a každý 
mladý muž si jeden vytáhl. Pro dívku, jejíž jméno na 
lístečku objevil, musel být v následujícím roce 
„miláčkem“. 

Další legenda nám přináší příběh o knězi 
Valentýnovi, který vzdoroval vládci Říma. Císař 
nedovolal vojákům oženit se nebo zasnoubit. Bál se, 
že by manželé či otcové zůstali doma u rodin 
a nechtěli bojovat v jeho armádě. Kněz proto 
zamilované páry oddával tajně. Vládce jej nechal 
zatknout a později popravit. Konkrétně to bylo 
14. února a tento den se stal svátkem všech 
zamilovaných.       

„Miluji Tě“ v různých jazycích
„Lásku můžeme vyznat v mnoha jazycích, ale polibek je univerzální řečí světa.“

Anglicky – I love you
Eskymácky – Negligevapse

Francouzsky – Je t'aime
Italsky – Ti amo

Holandsky - Ik hou van jou
Maďarsky – Szeretlek

Německy – Ich liebe dich
Rusky - я люблю тебя (ja ljublju těbja)

Tchajwansky – Wa ga ei liI
Turecky – Seni Seviyorumb

Ukrajinsky – Ya tebe kahayu



Akce na únor:
1. – 6. 2.  zimní ozdravný pobyt 1. B
2. – 6. 2.  projekt Edison (působení vysokoškolských studentů z ciziny na naší škole)
3. 2.   exkurze do ostravského Planetária
4. 2.   krajské finále dívek ve volejbale
5. 2.   okresní kolo Olympiády v českém jazyce na naší škole
5. 2.   Krotitelé vzduchu na Horním náměstí 
6. 2.   krajské finále chlapců ve florbale
9. – 13. 2.  jarní prázdniny žáků
16. 2.   školní kolo Olympiády v biologii
17. 2.   EMISE pro žáky základních škol
17. 2.   okresní kolo Olympiády v zeměpise
18. 2.   okresní kolo závodů ve šplhu na Mendelově gymnáziu
18. 2.   Středeční přednáška s SGO na téma: Japonsko očima Evropana
20. 2.   koncert pro žáky hudební výchovy
27. 2.   Matematický pátek v prostorách Matematického ústavu Slezské univerzity 
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