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Klinky, klinky, zvonek zvoní,

dopadlo to jako vloni.

Volno uteklo moc rychle,

už otvíráme školní bichle.

Co se asi letos naučíme?

My dokonce si zatančíme!

Druhák si užijem ještě víc.

V představách vzlétnem až na měsíc.

A tak se zaskočit nedejte,

ve zdraví celý rok přečkejte.

A vzpomeňte, že za pár měsíců zas

je tady krásný prázdnin čas.

Petra Magerová
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Milada Pazderníková

1. Co děláte ráda ve svém volném čase?
Přestože ho moc nemám, snažím se aktivně 
odpočívat. Chodím cvičit, dělám jógu, v létě 
bruslím a jezdím na kole, v zimě lyžuji. Po večerech 
ráda čtu nebo se podívám na dobrý film.
 
2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
Forrest Carter Škola Malého stromu. Je to nádherná 
knížka s hlubokým pohledem na svět okolo nás 
plným respektu k životu a Zemi. Hlavním tématem 
je dojemný příběh malého indiánského chlapce. 
Doporučuji!

3. Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 
Ráda poslouchám blues rock, klasický big beat – 
hlavně rockové balady, a neodmítnu v médiích 
hranou kvalitní muziku každého žánru kromě 
dechovky.

4. Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
Nejoblíbenější film nemám. Na některé se podívám 
příležitostně i vícekrát. Patří mezi ně série Četníků, 
Vrchní, prchni!, Borat aj. V posledním období mě 
oslovil např. Ranhojič, Vlk z Wall streetu, a akční 
Americký sniper, kde civilní atmosféra a děj filmu 
přinutí diváka k přemýšlení.

5. Učíte informatiku. Co Vás přimělo jít 
studovat učitelství a proč jste si vybrala tento 
předmět?
Učitelství jsem studovala jako doplňkové 
pedagogické studium. Mám vystudovanou Vysokou 
školu ekonomickou se zaměřením na informatiku. 
Obor jsem si vybrala proto, že už tenkrát jsem tušila, 
že jde o perspektivní a praktickou záležitost. Také 
mě ve škole bavily spíše přírodovědné předměty, 
jako je matematika a deskriptivní geometrie.

6. Kdybyste teď mohla změnit své dřívější 
rozhodnutí stát se učitelkou, udělala byste to? 
A čím byste dnes byla?
Těžká otázka. Pokud bych se rozhodovala v době 
a za situace, která se mě tenkrát týkala, tak bych 
neměnila. Pokud bych v dnešní době končila VŠ 
a vše plánovala, tak bych pravděpodobně skončila 

někde ve službách. I když školství je také služba. 
Líbilo by se mi pracovat v hotelovém průmyslu. 
Hlavně bych se více učila cizí jazyky.

7. Jak dlouho učíte na SGO? Učila jste 
i jinde? Pokud ano, srovnejte prosím stručně dvě 
různé školy.
Na SGO působím od r. 2003. Předtím jsem 12 let 
učila na opavské hotelovce. Chcete, abych srovnala 
nesrovnatelné. SGO je všeobecná a hotelovka 
odborná škola, kde žáci mají kromě teoretických 
p ř e d m ě t ů  t a k é  v  p r ů b ě h u  r o k u  p r a x i 
v provozovnách. Z toho plyne řada rozmanitých 
aktivit spojených se zajištěním chodu školy 
takového typu. Na hotelovku se jdou uchazeči 
vzdělávat s cílem konkrétního praktického 
uplatnění (není prvotně určeno k následnému studiu 
na VŠ), kdežto k nám nastupují žáci s vědomím, že 
chtějí pokračovat ve vzdělávání na VŠ. Posláním 
našeho gymnázia je připravit žáky ke studiu na 
všech typech vysokých škol.  

8. J a k ý  j e  V á š  n e j -  ( n e j v ě t š í , 
nejoptimističtější, nejradostnější, nejhorší, 
nejděsivější ,  nejpesimističtější)  zážitek 
z dosavadní učitelské kariéry?
Ze své podstaty jsem velký optimista. Takže ta nej 
v negativním smyslu vytěsňuji ze své mysli. Jen se 
případně poučím, abych se v budoucnu něčemu 
podobnému vyhnula. A obrovskou radost a potěšení 
mám z vás studentů, z vašeho přístupu, z vaší 
rozmanitosti, z každého pokroku a úspěchu, kterého 
dosáhnete ;-). 

Barbora Křížová

a její  „free time”
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S vánkem 

Jako každý den zaujatě kroužil kolem budovy, jejíž 
nápis hlásal, že se jedná o gymnázium Slezska. Byl 
váben tajemnou atmosférou, kterou dýchalo každé 
okno. Mnohdy za nimi viděl sedět mladé lidi – naději 
pro zítřek světa, ale v jejich přístupu k dění 
v místnosti nebylo nic takového znát. Mezi prsty 
svírali pera a jako otroci přepisovali dlouhé zápisy, 
jež popsané tabule předávaly sešitům. Tváře byly 
unavené a jakoby žadonící o prázdniny. 

Možná se jejich tužby naplnily, protože po celé dva 
měsíce neviděl za sklem nikoho. Židle byly zvednuté, 
tabule prázdné a všechno utichlo, jako by se 
chodbami nikdy neprohnal zvuk pípajícího zvonku. 
Právě teď kdysi na lavici rozložené učebnice ležely 
v šuplících nebo na burzách; poznámky na jejich 
stranách pomalu bledly a s každou minutou se 
vytrácely z mysli jejich majitelů. Stejně tak jako 
Slezské gymnázium.

Pouze mihotající se stíny korun stromů, jež vykreslila 
žhnoucí síla letního slunce, byly obvyklými 
návštěvníky místností v těchto chvílích osamělosti.  

Až jednoho dne, nedlouho před koncem největších 
výhní, se dveře majestátní budovy otevřely a náš 
pozorovatel ustrnul v pohybu. Přál si dostat se 
dovnitř, aspoň se porozhlédnout. Na chvíli zakusit 
onen studentský život...

Jako zloděj se vkradl otevřenými dveřmi dovnitř 
a zcela nevinně kroužil vzduchem, s nímž byl 
spjat. Mohl si tak v klidu vychutnat okamžik 
mezi klasiky a vědátory zvěčněnými na stěnách. 

Chodby zely prázdnotou; nikde nebylo 
ani živáčka. Zvonek utichl stejně jako 
kdysi rušné šatny v útrobách budovy. Teď 
byly opuštěné, zahalené temnotou. 
Procházel jednotlivé učebny, zkoumal, 
zda pod lavicí není ukryt nějaký vzkaz; 
poohlížel se po zbytcích ďábelských

 příkladů a chuti chemických sloučenin. Na špičce 
jazyka mohl cítit vůni slunečních paprsků, jež 
osvětlovaly bílé stěny s fotografiemi maturantů, kteří 
se vzpomínkou odešli branami střední školy vstříc 
budoucnosti. 

Tak dlouho se rozhlížel, až ztratil pojem o čase.

Teprve hlasy chlapců a dívek, jež se vrátili do lavic, 
aby mohli opět spatřit své přátelé a učitele svých více 
či méně oblíbených předmětů, ho obrátily zpět do 
reality. Nejdříve se lekl a rychle zakroužil prostorem, 
aby se vyvaroval setkání s lidmi, ale pak uviděl 
rozzářené tváře opálené dohněda, jak si nevědomky 
vychutnávají jeho přítomnost při dlouhém sezení 
během uvítacích hodin.

Vítr se usmál a s fičením opustil chodby, aby i on 
mohl vyrazit za dlouhou pouť. Bude provázen 
sluncem i měsícem, létem i zimou, lidmi na zemi i 
v oblacích. Možná najde své útočiště v zákoutích 
velkoměsta, nebo mezi vlnami nekonečného oceánu. 
Ale ať už jej cesta zavede kamkoliv, jeho svoboda 
bude stejně silná jako on sám.  

babího léta

by: Ted Drakness
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Alena Klementová

1. Na jaké škole jsi absolvovala?
 Na naše gymnázium jsem přišla ze Základní školy 
v Hradci nad Moravicí. 

2. V jakém jsi ročníku?
V letošním roce 2015/2016  navštěvuji třídu 3.C, do 
jisté míry rozhodující ročník. 

3. Co v časopise děláš?
V našem časopise jsem si už vyzkoušela napsat žánr, 
jako je povídka, udělat rozhovor nebo např. zjistit a 
zpracovat informace o našich svátcích a významných 
dnech.

4. Proč chceš být v časopise?
Tvůrčí psaní patří neodmyslitelně k mým zájmům, 
proto je pro mě časopis jednou z příležitostí, jak se mu 
věnovat. 
5. Jaké jsou tvé koníčky? 
K mým nejoblíbenějším aktivitám patří četba 
zahraničních i českých autorů, již zmíněné tvůrčí 
psaní, fotografování a věnuji se sběru citátů. 

Klára Moravcová

1. Na jaké škole jsi absolvovala?
Než jsem přišla na Slezské gymnázium, byla jsem 
žákyní Základní školy v Háji ve Slezsku.

2. V jakém jsi ročníku?
Právě jsem studentkou třetího ročníku a již rok 
členkou redakce školního časopisu.

3. Co v časopise děláš? 
Ve školním časopise se hlavně snažím čtenáře 
zaujmout krátkými příběhy na téma odpovídající 
události nebo ročnímu období. Rovněž jsem se 
otázala pár lidí, zda bych s nimi mohla udělat 
rozhovor, ale psaní delších celků je mi nejbližší.

4. Proč chceš být v časopise? Jaké jsou tvé 
koníčky? 
Tvůrčí psaní je mým koníčkem, až kam mi paměť 
sahá. Na základní škole jsem byla šéfredaktorkou 
časopisu R.O.B.O a Zipáček se skvělý způsob, jak 
v této činnosti pokračovat. Navíc máme skvělý tým.

ČÍ	JE	TO	PRÁCE?
aneb	Dovolte	nám	představit	redakci	I.
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Clover, populace: 9525. Jak by řekl Carson Phillips, 
hlavní postava knihy: „Jeďte na roh Ničeho a Nikam, 
zatočte doleva a hele tam je!“ 

Na tamní střední škole je Carson na dně potravního 
řetězce, naprosto odlišný od ostatních, jelikož už od 
raného věku ví, co chce – opustit Clover a stát se 
editorem New Yorkeru a 
nejmladším žurnalistou na 
volné noze, který byl kdy 
publikován v The New 
York Times ,  The Los 
A n g e l e s  Ti m e s ,  T h e 
Chicago Tribune a The 
Boston Globe. Už dávno 
má vybranou školu, na 
kterou plánuje odejít, a je 
ochotný udělat cokoliv, 
aby se na ni dostal – je 
editorem školních novin 
i  p r e z i d e n t e m 
spisovatelského klubu.

„Nemůžete si vybrat, 
odkud pocházíte, ale vždy 
máte kontrolu nad tím, 
kam půjdete.“

Když se dozví, že jediná 
věc, která by zvýšila jeho 
šance  pro  p ř i j e t í ,  j e 
z a l o ž e n í  l i t e r á r n í h o 
magazínu s příspěvky 
o s t a t n í c h  s t u d e n t ů , 
rozhodne se k radikálnímu 
ř e š e n í .  N a  k a ž d é h o 
vlivného studenta školy 
vytáhne špínu a všechny je 
začne vydírat. Vzheldem 
k tomu, že ho nikdo nemá 
rád, je to taky jeho jediné 
východisko. I když se ze 
začátku cítí celkem špatně, čím dál se svým plánem 
pokračuje, tím víc si uvědomuje, čím si za ty roky 
v Cloveru musel projít a je ještě odhodlanější, než byl 
na začátku. 

„Musíte ukázat světu, kdo jste, dříve než to ukáže on 
Vám. V opačném případě se stanete obětí někoho, 

kým nejste.“

Šikana, homosexualita, rodinné problémy, láska, 
přátelství, nové začátky. Z každého zde najdete 
kousek. V době, kdy šikana, často spojována 
s homosexualitou, mučí tolik mladých lidí, je tento 
román jedinečný a s vtipem vrhá světlo na problém, 

který hluboce souvisí 
s bezpočtem dospívajících. 
A nejen že je tento román 
vtipný, ale je také velice 
trefný.

 „Střední škola, skvělý 
nápad společnosti vložit 
v š e c h n u  n a i v n í , 
dospívající ,  agresivní 
m l á d e ž  d o  j e d n o h o 
prostředí, aby se navzájem 
potrápili a emocionálně 
poznamenali do konce 
života. Tak se to dělá! 
Vůbec nejlepší nápad.“

„ J s e m  a l e r g i c k ý  n a 
hloupost.“

„Stejně jako mít skvělý 
nápad, život přijde rychle. 
Zasáhne Vás a snaží se 
uniknout a být vyjádřen 
j a k ý m k o l i v  m o ž n ý m 
způsobem. Svým způsobem 
je to hodně jako... blesk.“

Román Zasažen bleskem, 
v  or ig iná le  Struck  By 
Lightning ,  byl napsán 
C h r i s e m  C o l f e r e m , 
m l a d ý m  a m e r i c k ý m 
hercem, který je známý 
díky roli Kurta Hummela 

v seriálu Glee. Colfer nejdříve napsal scénář ke 
stejnojmenému filmu (2012, v hlavní roli Chris 
Colfer) a podle něj poté napsal tento román. Film byl 
tedy realizován dříve než kniha, což se nevídá zrovna 
často. 

Kristýna Bergerová

#ChrisColfer #StruckByLigtning #ya #novel  #highschool #stupidpeople #bullying #blackmailing #homosexuality 
#familyproblems #singleparent #writing #journalism #lifegoals #dreams  #difference #dreams #leavinghome  
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1.10.  Mezinárodní den seniorů, Mezinárodní den 
lékařů, Světový den cyklistiky, Světový den 
vegetariánství, Mezinárodní den hudby

2. 10 Svě tový  den  hospodářských  zv í řa t , 
Mezinárodní den nenásilí

4.10 Mezinárodní den zvířat, Světový den lidských 
sídel

5. 10. Mezinárodní den úsměvu, Světový den učitelů
8.10. Mezinárodní den proti popáleninám
9.10. Světový den pošty
10.10. Světový den duševního zdraví, Světový den 

zraku, Světový den proti trestu smrti
12.10. Světový den artritidy, první den Světového 

týdne kostí a kloubů
13.10. Mezinárodní den za omezení přírodních 

katastrof
14.10. Světový den standardů
15.10. Mezinárodní den bílé hole, Světový den žen 

žijících na venkově
16.10. Světový den výživy, Světový den páteře, 

Mezinárodní den proti McDonald´s
17.10. Světový den úrazů
20.10. Den stromů, Světový den proti osteoporóze, 

Mezinárodní den kuchařů
22.10. Mezinárodní den balbutiků
24.10. Světový den Organizace spojených národů, 

Světový den pro rozvoj informací, první den 
Týdne za odzbrojení

29.10. Světový den mrtvice
31.10. Den UNICEF, Světový den spoření  

Den vzniku samostatného 

Československa

Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. 10. 
1918 jako jeden z nástupnických států zanikajícího 
Rakouska-Uherska. Tehdejší Československo 
zahrnovalo území Čech, Moravy, Slezska (konkrétně 
jeho jihovýchodní část, tzv. České Slezsko), 
Slovenska a Podkarpatské Rusi. 

Za vznik tzv. první republiky vděčíme prvnímu 
prezidentovi – Tomáši Garrigue Masarykovi, ale i 
dalším členům zahraničního i domácího odboje. 
Hovoří se zejména o „mužích 28. října“ – Antonínu 
Švehlovi Aloisi Rašínovi Jiřím Stříbrném, , , Vavro 
Šrobárovi Františku Soukupovi. Ve vzniku  a 
Československa v roce 1918 se odrazily touhy všech 
slovanských národů žijících na jeho území.

Mgr. Magda Hrstková

29. 9. – 6. 10. 	 jazykový pobyt v Granadě
1. 10. 	 	 exkurze do Jaderné elektrárny 

Dukovany
2. 10. 	 	 Socrates – beseda pro žáky 4. ročníku 

o vysokých školách
	 	 MTB cross na Stříbrném jezeře
5. 10. 	 	 zkoušky DELF nanečisto
6. 10. 	 	 Matematická beseda pro zájemce 

o matematickou olympiádu
7. 10. 	 	 exkurze do koncentračního tábora 

Osvětim
	 	 SGO SUDOKU challenge
8. 10.	 	 závod v přespolním běhu – krajské 

finále
8. – 15. 10.	 jazykový pobyt v Edinburgu
13. 10.		 Matematická beseda
	 	 projekt Emise – Svět techniky
14. 10.		 soutěž Přírodovědný klokan
	 	 Knihovní lekce pro 1. ročník
15. – 21. 10. 	 Logická olympiáda
16. 10. 	 Matematický Pátek
20. 10.		 Matematická beseda
21. 10.		 ZIP – prezentace pořádaných akci 

pro hosty z Polska a Islandu
22. 10.		 Moravskoslezský matematický 

šampionát
	 	 Mezitřídní soutěž ve skládání puzzle
	 	 Piškvorky – školní kolo
28. 10. 	 Pietní setkání u příležitosti vzniku 

samostatného Československa
29. – 30. 10.	 podzimní prázdniny

Akce

Svátky



Andrew Hozier-Byrne se narodil 17. března 
1990 v irském Newcastle jako syn místního 
bluesového zpěváka. Jeho vysokoškolské 
studium nebylo nijak úspěšné – už v prvním 
ročníku Trinity Collage opustil, aby mohl 
pracovat pro Universal Music. 

Jeho debutem se stalo v roce 2013 EP Take 
Me to Church, jehož stejnojmenná úvodní 
píseň zapůsobila jako malý trhák po tom, co 
byl na YouTube zveřejněn videoklip, který se
nedá nazvat jinak než sarkastické pojetí 
LGBT situace v Rusku (jejich postoj 
a chování ke gayům či lesbám). 
Následovalo druhé EP From Eden, 
několik vystoupení na amerických 
festivalech, nespočet účastí v televizi a 
v srpnu 2014 vyšlo jeho první album, 
pojmenované jednoduše Hozier . 
Korunku všemu dodala prosincová 
nominace písně Take Me to Church 
na Grammy Awards.

Právě teď je Hozier na tour, která se nadá
nazvat jinak než světovou – kromě Evropy 
a Ameriky se mezi tour dates objevuje i Mexiko 
a Nový Zéland.

Kristýna Hřivnáčová

8 časopis ZIP

HOZIER
Z jeho vzezření byste asi těžko usoudili, 
že jednou projel Evropou se sborem 
z dublinské Trinity Collage. Školu sice 
nedokončil, u hudby ale zůstal.

”The only heaven I'll be sent to
Is when I'm alone with you
I was born sick, but I love it

Command me to be well
Amen. Amen. Amen.”
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Ingredience

asi 5 jablek
70 g másla + na vymazání formy 
ořechy, rozinky
1 listové těsto (pro ulehčení práce doporučuji to 
rozvalované)
cukr
voda x rum 
mletá skořice

Postup

Jablka  oloupeme a nakrájíme na tenké plátky.

Formu vymažeme máslem a vyskládáme do ní jablka 
až po okraj (Pokud chceme do koláče přidat rozinky 
nebo ořechy, smícháme je s jablky a touto směsí 
vyložíme formu).

Směs zakryjeme tence vyváleným plátem listového 
těsta, které ořízneme podle tvaru formy. Propícháme 
ho vidličkou, aby během pečení nevyběhlo.

Pečeme v předehřáté troubě na 180° C asi 30 minut.

Skořicový přeliv na koláč si připravíme tak, že v hrnci 
rozehřejeme máslo, přimícháme cukr, skořici a rum 
podle chuti (ten můžete nahradit vodou), mícháme, 
dokud směs nezhoustne a alkohol úplně nevyprchá. 
Upečený koláč vyklopíme a ještě teplý ho polijeme 
přichystaným přelivem.

Podáváme samotný nebo se zmrzlinou či jogurtem.

Kousek historie

Tarte Tatin vznikl v hotelu Tartin na konci 19. sto-
letí, a to vlastně nešťastnou náhodou. Stéphanie 
Tatin chtěla udělat tradiční jablečný koláč, ale 
nechala jablka vařit příliš dlouho. Aby situaci 
zachránila, nechala jablka v hrnci, překryla je 

těstem a šoupla to do trouby. A byla velmi 
překvapená, když hotelovým hostům nesmírně 

chutnalo.

Aneta Macolová 

Tarte Tatin
francouzský jablečný koláč



10 časopis ZIP

Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové, která má na starosti gramatickou korekturu, časopis vytvářejí: Petra 

Magerová, Barbora Křížová, Monika Böhmová, Alena Klementová, Klára Moravcová, Aneta Macolová, Tereza 

Dehnerová, Jana Beránková, Anna Křempková, Kristýna Bergerová a Kristýna Hřivnáčová.
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