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Marek Petlach

1. Co rád děláte ve svém volném čase?
Rád si něco přečtu nebo mi taky udělá radost práce 
na zahrádce.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
Nemám žádnou knihu, kterou bych četl stále dokola, 
ale rád si přečtu něco, kde se dozvídám nové věci 
(třeba něco o historii). 

3. Jaký hudební žánr je Vám nejbližší?
Vyrostl jsem na rockové hudbě a to už nebudu měnit. 
Pokud je požadován přímo název kapely, potom 
Pink Floyd.

4. Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
Nejsem filmový fanoušek, ale když v televizi 
vysílají film Všichni dobří rodáci, tak neodolám. 
A proč? Podívejte se sami.

5. Učíte zeměpis (tělocvik). Co Vás přimělo 
jít studovat učitelství a proč jste si vybral tyto dva 
předměty?
Sportoval jsem, tak tělocvik byla moje první volba, 
potom už do kombinace zbývala kromě zeměpisu 
jen občanská nauka, což za „komunistů“ věru nebyl 
můj sen.

6. Kdybyste teď mohl změnit své dřívější 
rozhodnutí stát se učitelem, udělal byste to? 
A čím byste dnes byl?
Co by kdyby. Tehdy to byla racionální volba. 
S dnešní zkušeností bych se možná rozhodl jinak, 
ale učit je radost. (Tedy aspoň někdy.)

7. Jak dlouho učíte na SGO? Učil jste 
i někde jinde? Pokud ano, srovnejte prosím 
stručně tyto dvě školy.
Myslím, že je to 10 let.  Po škole jsem nastoupil 
na hotelovou školu, pak jsem se dlouho živil sám 
a do školství jsem se vrátil přes ZŠ Boženy 
Němcové.

8. Jaký je Váš nej- zážitek (největší, 
nejoptimističtější, nejradostnější, nejhorší, 
nejděsivější, nejpesimističtější) z dosavadní 
učitelské kariéry?
Postoje dnešní třídy 4. A při událostech z jara 2013.

Barbora Křížová

Pan uči te l ,  nejspíše  při  jedné ze  svých 
‚Petlachových odboček’.

,,Vyrostl jsem na rockové 
hudbě a to už nebudu 

měnit.”

a jeho „free time”
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Murphyho zákon o nocování v přírodě

Zvířata jednají pudově, což znamená, že po vás 
pudou.

Zákon o prospěšnosti mlčení

Jakmile se o něčem zmíníte:

a) je-li to dobré, nesplní se to.

b) je-li to špatné, splní se to.

Definice ideálního muže

Ideální muž nepije, nekouří, nesází, nehádá se 
a neexistuje.

Murphyho zákon o svačinkách

Pravděpodobnost, že chléb spadne na koberec 
namazanou stranou, je přímo úměrná ceně koberce. 
Pravděpodobnost dále roste s typem substance, 
kterou je chleba namazán(čím lepkavější a vodě 
odolnější, tím vyšší), a se světlostí odstínu koberce.

Murphyho zákon o ‚googlení’

Internet se zasekne přesně ve chvíli, kdy najdete to, 
co jste celou dobu hledali.

Murphyho zákon o datech

Pokud nezálohuješ, o svá data přijdeš. Pokud 
zálohuješ, vyskytne se při obnově dat na záložním 
médiu chyba. Důsledek: o svá data stejně přijdeš.

Murphyho zákon o písemkách

Jestli se ti na tahák nevejde všechna probraná látka, 
tak to, co jsi vynechal (protože to tam určitě nedá), 
bude otázka za největší počet bodů.

Křivka pravděpodobnosti trapných situací

Pravděpodobnost, že se ti stane trapas, je přímo 
úměrná počtu lidí, který se na tebe dívá.

Murphyho studentský zákoník

1. Student nekritizuje profesora, poukazuje na jeho 
chyby.

2. Student nemluví, vyměňuje si názory.

3. Student neopisuje, cvičí si zrak.

4. Student nenapovídá, zveřejňuje odpovědi.

Murphyho optimistický zákon

Usmívej se! Zítra bude hůř... a pozítří možná už ani 
nebude.

Murphyho zkušenostní zákon

Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, co jsi ji 
potřeboval.

Murphyho zákon o počasí

Jestliže jste zapomněli deštník, tak bude na sto 
procent pršet. Pakliže jste si mysleli, že odpoledně 
bude tepleji než ráno a nechali svetr doma, můžete si 
být jisti, že teplota klesne ještě o nejméně pět stupňů 
a začne foukat velmi silný severní vítr.

Murphyho časový hydrozákon

Hodinky jsou vodotěsné až do té doby, než se ponoří 
do vody.

Murphyho zákon záručních listů

Šedesátidenní záruka vám zaručuje, že se výrobek 
pokazí 61. den po zakoupení.
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MURPHYHO ZÁKONY
ANEB CO SE MÙŽE POKAZIT, TO SE POKAZÍ

Monika Böhmová



4 časopis ZIP

Vítá Vás

MĚSTO Z KOSTÍ
Když šestnáctiletá Clary vcházela do newyorského 
klubu Pandemonium, jen stěží by ji napadalo, že se 
stane svědkem vraždy – natož vraždy spáchané třemi 
teenagery, jejichž kůže je pokryta zvláštním 
tetováním a jejichž samo o sobě neobvyklé vzezření je 
doplněno ještě neobvykleji vyhlížejícími zbraněmi. 
A co víc, právě probodnuté tělo se vypařilo jakoby nic. 
Je těžké oznámit něco takového na policii, když 
vrahové jsou pro všechny ostatní neviditelní a když na 
podlaze není nic – ani šmouha krve – co by dokázalo, 
že tady právě zemřel muž. Byl to vůbec muž?

Možná se zdá, že už to zajímavější být nemůže, ale 
pak se ukáže, že tři zmiňovaní zabijáci jsou lovci 
stínů, jejichž úkolem je zbavovat svět démonů a tak 
chránit lidi. 

„Znamená to ‚Lovci stínů: V černém vypadáme lépe 
než vdovy našich nepřátel, už od roku 1234'.“

Během chvilky je Clary vtažena do jejich záhadného 
světa, kde se střetává nejen s démony, čaroději, upíry 
a vlkodlaky, ale také s Jacem, lovcem stínů, který 
vypadá jako anděl, ale chová se jako sebestředný 
blbec. 

„Můžu ti nějak pomoct?“ Clary se k ženskému 
pokolení zachovala jako zrádkyně. „Ty holky na 
druhým konci vagónu se na tebe dívají.“
Jace nasadil výraz čirého uspokojení. „Jistě že se 
dívají,“ řekl. „Jsem totiž neuvěřitelně přitažlivý.“
„Už ti někdo řekl, že přitažlivá vlastnost je taky 
skromnost?“
„To říkají jenom ty ošklivý,“ sdělil jí Jace.

Vzápětí je Claryina matka unesena a samotná Clary je 
napadena démonem. Ale stále zbývá jedna 
nezodpovězená otázka: Jak je možné, že Clary vidí 
celý tento tajemný svět, a nikdo jiný ne?

Město z kostí je první kniha z šestidílné série Nástrojů 
smrti spisovatelky píšící pod pseudonymem 
Cassandra Clare. 

V příběhu se setkáte s mnoha postavami různorodých 
vlastností, ale nelze říct hned na začátku, kdo je dobrý 
a kdo zlý. Nenechte se zmýlit krásnou tvářičkou, 
v každém klaďasovi můžete najít záporné vlastnosti 
a naopak v každém záporákovi ty kladné. Důležité je 
najít si svou vlastní rovnováhu (a to neplatí jen tady). 
Tato kniha mě naučila neodsuzovat lidi za jejich 
názory a chování, dokud se nedozvím více o jejich 
příběhu. Každý si v životě prošel něčím těžkým 
a každý se s tím jinak vypořádává.

Jediným, ale celkem zanedbatelným záporem knihy 
je, že první část je soustředěna na v této době typický 
'milostný trojúhelník'. Slibuji však, že jeho trvání 
nebude moc dlouhé.

Město z kostí jsem poprvé četla před dvěma roky a již 
během prvních kapitol jsem byla vtažena do úžasného 
světa lovců stínů. Knihu jsem přečetla jedním dechem 
a dodnes mě neunaví si ji přečíst znova. Při čtení se 
můžete spolehnout, že vaše představivost neusne a že 
už svět nikdy neuvidíte tak, jaký jste jej viděli dosud.

V srpnu 2013 se do kin dostala filmová adaptace této 
knihy, ale bohužel nebyla příliš povedená ani úspěšná, 
a tudíž ze zfilmování dalších dílů sešlo. Úspěch knih 
byl ovšem tak obrovský, že lidem z amerického 
filmového průmyslu to nedalo a rozhodli se dát tomu 
ještě jednu šanci. Již během letošního roku by mělo 
z a č í t  n a t á č e n í  s e r i á l o v é  v e r z e  k n i h  T h e 
Shadowhunters.

„A chlapec už nikdy víc neplakal a nikdy 
nezapomněl, co se naučil: že milovat znamená ničit 
a být milován znamená být ničen.“

„Možná jsem zabiják, ale aspoň vím, kdo jsem. 
Můžeš tohle o sobě říct i ty?“

„Sarkasmus je posledním útočištěm lidí s nulovou 
fantazií.“

Kristýna Bergerová

#fantasy #action  #romance #shadowhunters #themortalinstruments #newyorkcity #downworldcreatures #warlock #magnusforever 
#hotdudes #missingparents #newfoundparents #familyproblems #lastnameproblems #evil#booksarebetter #magic #plottwist 
#blackisthenewblack #lovehaterelationship #perfectmoviesoundtrack #best #goodquotes #cassandracassieclare
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Komu se to nestalo – zapomněli jste se podívat 
na datum, ale jen co jste přišli mezi přátele, rázem 
bylo jasné, co je za den. 1. dubna. Už zase.

Co kdybychom to letos změnili? Nastal čas vrátit 
každému jeho fórek. Jenže přeházené papíry na stole 
či kyblík vody nade dveřmi už vyšly z módy. Takže 
nám prosím dovolte, abychom Vám s radostí nabídli 
trochu inspirace:

1.
Snídá Váš nepřítel? Koblížky, bábovku, štrúdl... 
setřepejte cukr a nahraďte jej práškem do pečiva. 
Zaručeně funguje.

2.
Do otevřené krabice mléka či džusu přisypte 
potravinářské barvivo neobvyklého odstínu.

3.
Jedna z osvědčených klasik: Vytiskněte děsivé 
obličeje a poschovávejte je po domě – skříně, toaleta 
se sklopeným prkénkem, polička s pečivem, lednice 
... pokud si troufnete, tak jednu pověste nad postel. 
Dobré ráno.

4.
Připojte k laptopu vašeho protivníka bezdrátovou 
myš a sedněte si opodál se svým. Koho by napadlo, že 
ten chaos na ploše máte na svědomí vy?

5.
Je libo sušenka? Nahraďte vnitřek Oreo zubní pastou 
a nabídněte. Překvapení zaručeno.

6.
Plastové ještěrky, hadi či pavouci čekající na všech 
místech nebo hozeni přímo na nepřítele. Děs, jekot, 
úprk jsou jisté.

7.
Natáhněte v rámu dveří potravinovou fólii a zavolejte 
daného člověka do místnosti. Nechejte jej, ať 
na překážku přijde sám.

8.
Natřete špičku každé tužky a propisky průhledným 
lakem na nehty. Jak je možné, že mi nic nepíše?!

9.
Hrníčky čaje či kávy. Samozřejmě – nasypat do nich 
sůl místo cukru by bylo velmi jednoduché. Ale co 
takhle vzít vteřinové lepidlo a přilepit lžičku k šálku, 
šálek k podšálku a (jestli Vám nevadí zničený ubrus) 
podšálek ke stolu?

10.
Nastříhejte na kousíčky červený papír a schovejte je 
v jedné dlani. Postavte se za zavřené, často používané 
dveře a nastavte nohu tak, aby do ní dveře udeřily. Až 
se otevřou, vykřikněte a chyťte si nos, jako by Vás 
dveře právě praštily. Pak už stačí jen vítězoslavně 
fouknout papír do obličeje překvapeného pachatele.

Kristýna Hřivnáčová

Ještě trocha humoru...

Co odvětí muž na otázku kněze, zda si bere zde 
přítomnou ženu, když je to na prvního dubna? ,,Ano.” 
Načež se začne smát. ,,Apríl!”

,,Na hodinkách sice máš napsáno 2015-1-4 zlobí se 
na Pepíčka promočená učitelka s kýblem na hlavě, 
,,ale je to v anglickém tvaru!”

JAK NA APRÍL?

Monika Böhmová



Výměna psů

Velké veselí vzbudila před lety fiktivní reportáž 
televize Nova o tom, že policie vymění své klasické 
německé ovčáky za jiné plemeno psů - yorkshirské 
teriéry. Důvodem mělo být to, že 75 yorkshiráků 
spotřebuje stejné množství jídla jako jeden vlčák, 
a proto se ušetří spousta peněz.

Časová revoluce

V roce 1975 byli australští televizní diváci 
informováni o chystané změně času. Místo současné 
číselné soustavy bude zaveden metrický systém. 
Minuta bude mít 100 vteřin, hodina 100 minut a den 
bude mít 20 hodin. Změnit se mají i názvy. Ze sekund 
budou milidny, z minut centidny a z hodin decidny. 
Moderátor televizních novin měl před sebou i stolní 
hodiny, jejichž ciferník měl místo dvanácti dílků 
pouze deset. Do televize prý pak volali zejména 
zoufalí lidé, kteří si v poslední době pořídili nové 
hodinky a ptali se, jestli jim stát zaručí bezplatnou 
výměnu za hodinky metrické.

Big Ben s digitálkami

Hodně účinný je útok na tradice a národní záležitosti. 
BBC, které je v oblasti mediálních vtípků 
nekorunovaným králem, odvysílala v roce 1980 
informaci, že ze slavné londýnské věže Big Ben bude 
odstraněn klasický ciferník a budou tam vloženy obří 
digitální hodiny. Prohlášení způsobilo velký poprask 
a vznikla řada petic, které modernizaci Big Benu 
odsuzovaly.

O měsíc kratší prázdniny

Mnoho studentů se nechalo nachytat na lakonickou 
zprávu o tom, že ministerstvo školství rozhodlo, že 
dva měsíce prázdnin jsou zbytečně moc a že budou 
zkráceny pouze na jeden měsíc. Řada lidí zprávě 
uvěřila, takže mezi studenty se začaly šířit petice 

s podpisy těch, kdo si neuvědomili, že je prvního 
dubna.

Létající tučňáci

S půvabným vtípkem přišla televize BBC před 
několika roky. Odvysílala dokument o tučňácích, 
kteří létají do amazonských pralesů za lepším 
počasím. Digitální záběry působily dost věrohodně na 
to, aby lidé zprávě uvěřili. Jen málokterému divákovi 
došlo, že tučňáci jsou neschopni letu, protože jejich 
drobná křídla jim slouží výhradně při plavání.

Zateplená katedrála

Pozdvižení u nechápajících občanů vzbudila i zpráva 
serveru iDnes o tom, že má být zateplen chrám 
Sv. Víta. Součástí článku byly i fotky chrámu, 
obaleného tlustou vrstvou polystyrenu, a také 
vě rohodně  vypada j í c í  v ideo  s  vedouc ím 
zateplovacích prací.

Špagetový strom

V roce 1957 odvysílala televize BBC dokument 
o švýcarských pěstitelích špaget. Farmářům se prý 
podařilo zatočit s nebezpečným broukem nosatcem 
špagetovým a tak mají nejlepší úrodu v historii. Záběr 
na sklízející zemědělce, kteří ze stromu otrhávají 
chuchvalce špaget, byl natolik povedený, že do 
televize ještě řadu dní volaly stovky lidí, kteří chtěli 
vědět, kde se dá pořídit sazenice špagetovníku

Hamburger pro leváky

Fastfoodový řetězec Burger King přišel v roce 1998 
s tiskovým inzerátem, ve kterém propagoval fiktivní 
hamburger - pro leváky. Veškeré ingredience jsou 
v něm o 180 stupňů pootočeny, takže se levákům bude 
lépe jíst. Ještě na podzim si prý lidé v provozovnách 
Burger King žádali pravoruký či levoruký hamburger.
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Apríl story
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Velikonoce jsou prolnutím dvou významných 
tradic. Té křesťanské, která vyplývá z příběhu 
o smrti a zázračném zmrtvýchvstání Ježíše 
Nazaretského, a pohanské – jakožto oslavy jara. 
Tyto svátky patří mezi pohyblivé - to znamená, že 
datum jejich oslav není pokaždé stejné, ale 
připadá na nejbližší neděli po prvním jarním 
úplňku. 

K neodmyslitelným tradicím Velikonoc se řadí 
čtyřicetidenní půst, který je časem duchovních 
příprav a odříkání. Začíná popeleční středou, 
pojmenovanou podle křížku, který právě popelem 
dělá kněz na čelo věřícím. 

Černá – odvozená od nošení tmavých kusů oblečení 
žen. Pražná – označená podle pražmy (pokrm 
z napučených obilných zrn). Kýchavá – nazvaná 
podle kýchání, které představuje nejen přicházející 
nemoc, ale i pročištění těla. Družebná – určená hlavně 
pro mladší generaci věřících, kdy se mohli věnovat 
zábavám (družení) a ochutnávat koláče ,,družbance“. 
Smrtná – spojená s vynášením smrti v podobě 
Morany či Mařeny.  Květná – poslední z nedělí, která 
nejblíže souvisí s křesťanskými svátky a otevírá 
dveře pašijovému týdnu. 

Pašijový týden se skládá z modrého pondělí, šedého 
úterý, škaredé středy – kdy Jidáš zradil Krista pro 
odměnu třiceti stříbrných.  Dále ze zeleného čtvrtku – 
od konzumace zelených rostlin či zeleného roucha 
kněze při bohoslužbě. A následuje Velký pátek – 
nejvýznamnější den církevních svátků. Na znamení 
smrti Ježíše Krista v kostelech uhasíná oheň a utichají 
zvony. A právě v ten okamžik vyrážejí pověrčiví lidé 
ze svých domovů hledat poklady ukryté v zemi 
i v jeskyních.  

Posledním dnem je Bílá sobota, pojmenovaná podle 
bílých oděvů nových členů církevního společenství. 
Právě k ní patří tradiční pečení mazanců a beránků. 
Mazanec je naším nejstarším velikonočním pečivem 
a původně se pekl slaný z mouky, vajec, sýru 
a s masovou náplní. V některých oblastech se do 
mazance zapékala mince a ten, který ji ve svém dílku 
objevil, měl během roku zbohatnout. Beránek – 
původně náboženské obětní zvíře je podobenstvím 
Ježíše Krista. V dnešních dnech je nejčastěji k vidění 
obalený v cukru nebo politý čokoládou a s velkou 
červenou mašlí zdobící jeho krk. 

VELIKONOCE

Půst čítá šest nedělí, 
přičemž každá má 

své charakteristické 
pojmenování.

Velikonoční

Barevná vajíčka
ručně malovaná

už jsou k pomlázce
na misce přichystaná.

Petra Magerová, 1. C
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Velikonoční neděle je prostoupená radostí ze vzkříšení 
Ježíše, který za svítání vstal z mrtvých.

Následuje Velikonoční nebo také Červené pondělí 
nazvané podle červeně malovaných vajíček. 
Pomlázka (mrskání), která ten den probíhá, je u nás 
zvykem již od 14. století. Muži s chlapci vyšlehávají 
dívky a ženy za odříkávání veršovaných koled, aby 
jim zdraví a krása vydržely i v následujícím roce. 
Bývají odměňováni malovanými vajíčky či 
kraslicemi, pentlemi na pomlázku a v dnešní době 
především sladkostmi. Pomlázky nesou své krajové 
názvy, například šmigrust, tatar nebo dynovačka, a liší 
se i odříkávané koledy. Tento den je spojen i s láskou. 
Děvčata mohou své city chlapci naznačit nápisem na 
darovaném vajíčku. 

Vajíčka jsou hlavním světským symbolem Velikonoc 
představujícím plodnost a nový život. 

Pro barvená vajíčka se užívá krajových názvů, jako 
jsou psaná, červená nebo malovaná. Pojem kraslice se 
začal užívat začátkem 20. století a je odvozen od slova 
krásný (ve staré češtině červený). K barvení se mohou 
používat přírodní barviva, jako je osení pro zelenou, 
slupky cibule či kmín pro barvu žlutou nebo červená 
řepa pro červenou barvu. Každá z barev má také svůj 
symbolický význam. Červená vyjadřuje lásku, život 
a oheň. Žlutá zastupuje jarní květy, med, zlato 
a blahobyt. A konečně zelená nám připomíná 
přicházející jaro a sílící přírodu. 

Obarvením se má 
posílit jejich 

magická moc.

Literární 

Měsíc duben se pyšní nejen proměnlivým počasím, 
ale také třemi významnými dny, které jsou 
zaměřeny na literaturu. 

První z nich připadá na 2. dubna a je věnován 
dětské četbě. Mezinárodní den dětské knihy je 
připomínkou narození významného dánského 
spisovatele Hanse Christiana Andersena, který 
svými pohádkami, jako jsou Císařovy nové šaty, 
Ošklivé káčátko nebo všem dobře známá Malá 
mořská víla, vykouzlil úsměv nebo naopak smutek 
z neobvyklých konců na tvářích mnoha dětí. 
Tradičně se u nás i v zahraničí pořádá Noc 
s Andersenem, která děti seznamuje s jeho tvorbou 
a snaží se podpořit rozvíjení dětské fantazie 
a slovní zásoby prostřednictvím knih. 

Dalším je Mezinárodní den svobody tisku, který 
si připomínáme 20. dubna (uváděno také 
3. května) s cílem podpořit svobodné šíření názorů 
a necenzurovaných informací pomocí médií (např. 
noviny, knihy, časopisy, internet a televize).

O tři dny později – tedy 23. dubna – vzpomínáme 
Světovým dnem knihy a autorského práva na 
úmrtí hned několika podstatných osobností světové 
literatury – anglického dramatika a básníka 
Williama Shakespeara, španělského básníka 
a spisovatele Miguela de Cervantes a historika 
v roli spisovatele Garcilaso de la Vegy. Tento den 
také klade důraz na ochranu autorských práv, která 
činí z jedinečných děl duševní vlastnictví autora. 

duben

Z pohádky H. Ch.Andersena Ošklivé kačátko.

Alena Klementová
Klárka Moravcová

Alena Klementová
Monika Böhmová



9 časopis ZIP

Kdybyste jej potkali na ulici, nejspíš byste si ho ani 
nevšimli – jen další devatenáctiletý kluk v úzkých 
džínech a svetru, jenž je nepřiměřeně velký postavě. 
Nemohli byste se splést více. Youtuber, herec a zpěvák 
– seznamte se:  

Celým jménem Troye Sivan Mellet – obvykle je ale 
znám jen podle prvních dvou jmen – se narodil 
5. června 1995 v jihoafrickém Johannesburgu, ale už 
jako dvouletý se on i jeho rodina přestěhovali do 
australského Perthu. Od roku 2006 zpíval v různých 
televizních pořadech, včetně talentové soutěže 
StarSearch, a hrál v několika filmech, například 
X Men Origins: Wolverine nebo hlavní postavu 
v trilogii Spud. 

Jeho první dvě EP(2007, 2012) se nějaké zvláštní 
pozornosti nedočkaly. V srpnu 2012 začal jako 
Youtuber – člověk, který natáčí videa o všem, na co si 
vzpomenete a pak je nahraje na YT. Z několika tisíc se 
počet jeho odběratelů vyšplhal na 3,2 milionu – není 
tedy divu, že když v květnu 2013 zveřejnil píseň The 
Fault In Our Stars, napsanou na motivy stejnojmenné 
knihy Johna Greena (u nás jako Hvězdy nám nepřály), 
strhl se kolem něj fanouškovský poplach. Jeho 
odběratelé video sdíleli, příznivci knihy ji poslali dál, 
v červnu Troye podepsal smlouvu s Universal Music 
Australia a o rok později spatřila světlo světa úvodní 
píseň jeho třetího EP TRXYE: Happy Little Pill. Píseň 
byla o měsíc později následována samotným EP, které 
se umístilo na první příčce iTunes Chart v 55 zemích. 
Troye usilovně pracuje na svém debutovém CD. Kdy 
se ho dočkáme, ale ještě není tak úplně 

1. 4.  Olympiáda z chemie – kategorie B
 Překladatelská soutěž v anglickém jazyce
2.–3. 4. velikonoční prázdniny
7. 4.  projekt Školní mobilita – spolupráce se ZŠ 

Nový svět – zahájení 
8. 4.  fotografování tříd a pedagogů
 Lange Nacht der kurzen Texte pro skupinu 

4C2
 soutěž o nejlepší pohybovou skladbu chlapců 

a dívek
 Gastrosoutěž
10. 4.  Matematický pátek
 24 hodin s knihou – Tajemství pseudonymu
11. 4.  Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice
14. 4.  Berühmte deutsche Persönlichkeiten
14. 4. třídní schůzky s rodiči
15. 4.  přijímací zkoušky na střední školy
16. 4.  Junior maratón – krajská soutěž
17. 4.  Sudoku – krajské kolo soutěže
18. 4.  Ukliďme Česko
19. 4.  Den Země projektu Emise
22. 4.  soutěž skupiny Emise pro žáky základních 

škol
 pietní setkání u příležitosti osvobození 

Opavy
23. 4.  okrskové kolo soutěže v kopané středních 

škol
24. 4.  Olympiáda z fyziky kategorií B, C, D – 

krajské kolo
27. 4.  Soutěž ve francouzském jazyce – celostátní 

kolo
29. 4.  exkurze do provozu Technických služeb 

Opava – ekotým
 přednáška Ř+A+D+Y… pro seminaristy 

z matematiky
30. 4.  beseda s pamětníky 2. světové války

Troye
Sivan

Z photoshootu k písni Happy Little Pill.

Akce na duben

Kristýna Hřivnáčová

Mgr. Magda Hrstková
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Ingredience

Těsto
5 vajec
140 g moučkového cukru
100 ml oleje
½ kypřicího prášku do pečiva
3 balíčky pudinku (vanilkový, malinový, 
čokoládový)

Zdobení
čokoládová poleva

Postup

V míse vyšleháme bílky s cukrem dotuha. Postupně 
zašleháme žloutky, olej a kypřicí prášek. 

Těsto rozdělíme do misek na tři stejné části a do každé 
zamícháme po jednom pudinku. 

Do vymazané a hrubou moukou vysypané bábovkové 
formy nalijeme postupně čokoládové, malinové 
a vanilkové těsto. 

Pečeme v předehřáté troubě na 150° C asi 45 minut.

Bábovku vyklopíme a necháme vychladnout.

Rozehřejeme polevu a ozdobíme povrch bábovky.

Nápady

Při  podávání  můžeme dozdobit  š lehačkou 
a kompotovaným nebo čerstvým ovocem.

Poleva záleží na fantazii - co třeba rozpuštěná bílá 
čokoláda s potravinářským barvivem? Nebo na 
čokoládovou polevu nasypat cukrářské zdobení, tak 
dobře známé z pusinek?

I talíř, na kterém bábovka stojí, může být nazdobený. 
Na Velikonoce obložit čokoládovými vajíčky, na 
Vánoce vanilkovými rohlíčky, přes rok čímkoli, co 
přijde pod ruku - mandle či sušené ovoce.

Veselá bábovka
Obtížnost: p

okročilý

Mgr. Magda Hrstková
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Veni, vidi, vici – na přijímací zkoušky jsem se 
pravidelně připravoval, a proto mi nedělaly problém. 
Nejdůležitější je pamatovat si, že v Praze vyjde slunce 
za 7 minut.

Protože jsem přišel pozdě (!), přemýšlel jsem spíš 
o tom, jak bych vše stihl. Při pohledu zpátky se mi zdá, 
že mě odpovědi napadaly samy. A pro ty, kteří to 
nedají – oranžová vesta taky cesta!

Na přijímačky nevzpomínám zrovna ráda. Stres před 
přijímačkami měli spíš moji rodiče (asi 3 měsíce). Já 
jsem byla v klidu, ale jejich stálé otázky, jestli se učím, 
mě dokázaly vytočit. Když pak nastal Den D, 
vstoupila jsem klidně do třídy, a teprve když přede mě 
položili test, začaly se mi klepat ruce. Pokazila jsem 
to, ale druhý test mi vyšel líp. Dostala jsem se na 
Slezské, kam jsem si přála jít. Když jsem se dozvěděla 
kladné rozhodnutí o přijetí, doslova jsem začala řvát. 
Prostě boží pocit. Snad to budoucím prvákům taky 
vyjde tak dobře i přesto, že mají jen jeden test.

Jsem ráda, že mám přijímačky na chvíli z krku. 
Nervózní jsem byla hodně. Hlavně ty poslední dny. 
Všichni vás straší a nevíte, na co myslet dříve. První 
den jsem brala jako zkoušku, protože jsem na tu školu 
chtěla jít méně. Prostředí na Slezském je daleko víc 
pohodové, aspoň já to tak cítila. Takže jsem byla 
klidnější a výsledek vidíte sami. Jsem studentka SGO. 
Vím, že nejvíc hloupá rada je – Nestresujte se. Stres 
u přijímaček jistě bude. Ale i když se zrovna 
nedostanete tam, kam toužíte, může to i jinde být 
prima. Hodně zdaru, děcka!

Dneska si myslím, že přijímačky nejsou důvodem pro 
velký stres, tím se vše ještě zhorší. Vždycky se to 
nějak napíše. Rada pro uchazeče: Přijďte to napsat. 
Nebojte se. Ukažte všem, že na tuhle školu máte!

Přijímacích zkoušek jsem se hodně bála, byla jsem 
nervózní, ale jakmile jsem se ocitla v prostorách 
Slezského gymnázia, tréma ze mě spadla. Mezi všemi 
mladými, kteří na tom byli podobně jako já, jsem se 
cítila docela dobře a poslední, co jsem si připouštěla, 
byla nervozita. Při testu z matematiky se mi ovšem 
začalo honit hlavou – Vím, že nic nevím. Jak jsem 
ovšem zjistila, nebyla jsem sama. Takže lidi, 
nestresujte, nějak to dopadne! Hlavně se na to dobře 

vyspěte a při testu pracujte rychle.  

Na přijímačky jsem se učil několik měsíců a myslím, 
že ti, kteří se také učili, nemuseli mít strach.

Období přijímaček je nepříjemné. Stres, obavy, 
nervy… Testy, které rozhodnou o naší budoucnosti. Já 
osobně si myslím, že když něco chceme, dokážeme to. 
Učte se, připravujte se a věřte si, že nezklamete! 
Uvidíme se 1. září 

Na přijímačky jsem začal myslet až týden před nimi. 
Pak jsem se ale učil až do noci, a když nastal ten den, 
byl jsem opravdu ve stresu. Po napsání testů se mi 
ulevilo a došlo mi, že jsem se stresoval zbytečně. 
A taky že takových testů bude ještě hodně.

První den jsem si vůbec nevěřila, takže jsem to zkazila 
a na školu se nedostala. Druhý den na SGO jsem byla 
naštvaná a zároveň nabuzená, plná energie. Strašně 
moc jsem to chtěla napsat, jak nejlépe umím. A vyšlo 
to! Takže rada zní – Věřte si!

Na přijímačky jsem se nijak zvlášť nepřipravoval. 
Pouze jsem si denně procházel cvičení ze zkušebních 
testů firmy Matt-a-Harry, která měla tehdy přijímačky 
na starosti. I když mi psaní testů v obou případech 
ztěžovaly fyzické potřeby, první zpráva o výsledku 
mě nadchla. I když ta druhá byla horší, jsem spokojen.

Vzpomínka na přijímačky mi vykouzlí úsměv na 
tváři. Strašně jsem se totiž bála, že si třeba při pádu ze 
židle zlomím ruku a nebudu moct přijímačky 
dokončit. Naštěstí se nic takového nestalo a já se 
dokonce umístila mezi prvními.

Každý z nás zná pocit strachu, trémy a nejistoty. 
Přesně tak jsem se cítila, když jsem vcházela do třídy 
a sedala si do lavice. Třásl se mi hlas, byla jsem 
doopravdy nervózní, i když to na SGO byly moje 
druhé přijímačky. Na strachu mi to ovšem neubralo. 
Žmoulala jsem si lem trička a čekala, kdy to začne. 
A pak přede mnou přistál stoh papírů s okýnky a já si 
najednou uvědomila, že se nemám proč stresovat. No, 
strach mě tak docela neopustil, ale věděla jsem, že teď 
můžu napsat jen to, co vím… Díky tomu jsem se 
uklidnila a napsala testy tak, že mi to pomohlo se 
dostat na SGO. 

PŘIJÍMAČKY
JAK TO VIDÍ LETOŠNÍ PRVÁCI
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