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3 Rozhovor

Milan Pobořil
1. Co děláte rád ve svém volném čase?
 Ve svém volném čase rád vymýšlím 
a organizuji hry pro děti (v poslední době jezdím i na 
letní tábory, kde se specializuji na stezku odvahy). 
Jinak s kamarády chodívám hrát sálovou kopanou 
do Elimu.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
 Vždy si skvěle odpočinu při čtení 
detektivních příběhů spojených s postavou soudce 
Ti, které se odehrávají v 7. stol. n. l. v Číně. Líbí se 
mi poznávat myšlení a svět jiné kultury 
a samozřejmě vítězství dobra nad zlem.

3. Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 
 V hudbě poslouchám různé žánry, ale 
slabost mám pro zpěvačku Tinu Turner a její 
nenapodobitelný tanec.

4. Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
 Starověk je mi velice blízký a z toho 
vyplývá i volba oblíbeného filmu: 300 – bitva 
u Thermopyl. Snímek je protkán myšlenkami 
hlavního hrdiny, které mne zvláštním způsobem 
uklidňují. 

5. Učíte fyziku a matematiku. Co Vás 
přimělo jít studovat učitelství a proč jste si 
vybral tyto předměty?
 Na ZŠ jsem chodil do matematicko-
fyzikální třídy, na střední škole jsem navštěvoval 
třídu se zaměřením na matematiku a fyziku, takže 
při rozhodování, kam jít na VŠ, jsem se nakonec 
rozhodl pro M-F. A práce s mladými lidmi mne 
velice lákala. Říkal jsem si tehdy, že učitel se při své 
práci „dotkne“ životů svých žáků, a to si myslím 
dodnes.

6. Kdybyste teď mohl změnit své dřívější 
rozhodnutí stát se učitelem, udělal byste to? 
A čím byste dnes byl?
 Možná bych zkusil medicínu.

7. Jak dlouho učíte na SGO? Učil jste 
i jinde? Pokud ano, srovnejte prosím stručně dvě 
různé školy.
 Na SGO učím od roku 2005 (předtím jsem 
učil na Slezské univerzitě, Střední zdravotnické 
škole, Střední škole technické (kolofík).
 Slezská univerzita – studenti vás zdraví 
a zajímají se o probíranou látku, neboť se týká 
oboru, který si vybrali pro svou profesi.
 Střední škola technická – žáky si musíte 
získat, což v mnoha případech není lehké a pro 
učitele je to velká zkouška.

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?
 Zážitků byla spousta, ale teď se mi právě 
vybavila situace, kdy jsem v hodině matematiky 
pro odlehčení řekl vtipnou historku a nikdo se 
nesmál.

Barbora Křížová

a jeho „free time”



4 Příběh

 Nesnáším leden. A zimu! Zima. Pořád je 
zima. Kdyby byl aspoň sníh. Ale ne, ona je jen 
zima. A je opravdu velmi velmi studená. 

 A je to právě leden, kdy se i ta 
nejprimitivnější věc změní v utrpení. Tak třeba: „Už 
jsi byla vynést koš?“ Nesnáším, když po ně mamka 
chce, abych v zimě, v té ukrutné kose, co je venku, 
šla s košem. „No jo!“ houkla jsem na ni a šla do 
předsíně. Zde nastává dilema. 

 Máme podlahové topení, 
takže jsem bosky, v pyžamu 
s norským vzorem a v ruce 
mám pytel s odpadky. 
Oblíct, nebo neoblíct? To 
je oč tu běží. 

 Kosa .  Kosa .  
Kosa. Běžela jsem po 
zasněžené příjezdové 
cestě v žabkách, pytel 
vlál za mnou. Drkotaly 
mi zuby. Začala jsem 
poskakovat jako koza na 
ledě a snažila se otevřít 
popelnici, jenže jak jsem 
byla pořád v pohybu, víko 
ne a ne se otevřít. „Do prkýn-
ka du-bo-výho.“ Třásla jsem se 
jako ratlík a cítila, jak mi zamrzaly 
orgány v těle. Konečně jsem pevně 
chytila víko a započala boj s trefením do 
popelnice. „Do Ří-ma!“ Ruka, kterou jsem držela 
víko, začala děsně pálit a štípat. „Jau jau jau jau.“ 
Konečně jsem se trefila a mohla pelášit do tepla. Ale 
jak jsem byla ztuhlá a ke všemu v těch žabkách, jen 
jsem poskakovala, jako bych běžela po žhavém 
uhlí. Jenže běžet po uhlí, nebo v mém případě po 
náledí, to se nevyplácí. 

 Jak bývá v lednu zvykem, najednou jsem 
ztratila rovnováhu, žabka na ledě podklouzla a já 
dojela ke dveřím hezky po zadnici. „Kosaaaaa!“ 
zaječela jsem, protože mi mrzla dolní část těla! 
Zvedla jsem se až na druhý pokus, jelikož jsem 
mezitím byla znovu přitažena, řekněme gravitační 
silou. Pak ale přišlo to nejhorší. Klíče! Já si 
zabouchla klíče.
 

 No, a to vám bylo překvapení! Říkala 
jsem si, co je to za zvuk a ona to 

byla Valerie, celá od sněhu 
a zmodralá jako šmoulinka, 

v tom červeném norském 
pyžamu, v žabkách mi 
skákala před oknem 
a  k l e p a l a  p ř i t o m  
rytmicky na okno. Než 
jsem pochopila, že 
chce, abych jí šla 
otevřít, prodloužila 
jsem si život smíchem 
aspoň na  dalš ích  

padesát let. 

 No, aspoň má máma 
co vyprávět. 

 Jen doufám, že nebude platit: 
jak na Nový rok, tak po celý rok. Co by si 

o nás pak pomysleli sousedi?! 

 A co bych si počala já se 150letou matkou?

Jana Beránková
Anna Křempková

Zima, zima a zase

ZIMA



5 Redakce

Čí je to práce?
aneb Dovolte nám představit redakci IV.

Jana Beránková

1. Na jaké škole jsi absolvovala?
 Na SGO jsem přišla ze Základní školy 
v Háji ve Slezsku.

2. V jakém jsi ročníku? 
 Ve třetím, v nejbožštější třídě 3. C! 

3. Co v časopise děláš?
 Spolu s Aničkou tvoříme tým, co píše 
povídky a vymýšlí komixy. 

4. Proč chceš být v časopise?
 A proč ne? Připadalo mi fajn se zapojit do 
dalšího školního projektu. S Aničkou pořád něco 
sepisujeme a kreslíme, tak jsme se rozhodly to 
ukázat i „světu“. 

5. Jaké jsou tvé koníčky?
 Vlastně se snažím vyzkoušet toho co nejvíc, 
dokud na to mám ještě čas. Hraju na hudební 
nástroje, chodím do výtvarky, střílím z luku, miluju 
hudbu a sem tam píšu, sportuju... Ráda trávím čas 
s přáteli. Rozhodně se nenudím doma u televize.

Anna Křempková

1. Na jaké škole jsi absolvovala?
 Na Slezský jsem se dostala ze ZŠ 
Mařádkova – Krnovská

2.  V jakém jsi ročníku? 
 Nyní zde studuji již třetí ročník. Máme 
úžasnou třídu 3. C. 

3. Co v časopise děláš?
 V časopise jsem se ocitla, ani nevím jak. 
S Jančou takhle pracujeme na hodně projektech. 
Primární projekt se jmenuje „vykup bufet“ 
a pracujeme na něm o každé velké přestávce. 

4. Proč chceš být v časopise?
R áda píšu povídky, což je také moje částečná 
práce v Zipáčku. Jinak děláme hlavně komiksy na 
koci každého čísla. 

5. Jaké jsou tvé koníčky?
 Mimo práci do školy ráda čtu. A jím. Moc 
ráda j ím. Možná vypadám nepřátelsky 
a nebezpečně, ale jsem přátelský a přítulný tvor. 
Umím skvěle lenošit, ale s Jančou tvoříme parádní 
tým, kde ona je ta aktivní, která mě dokope k práci. 
Janinka je šáteček a já jsem skvělý vanilkový 
puding. Jo a šíleně miluju kočky a boty. Nejvíc 
boty. Boty…



6 Co si přečíst?

„Sebrat se a odejít z domu je 
ta nejtěžší část na běhání. 

Jakmile jste ale na trase, nelitujete 
toho.“

Tento měsíc bych chtěla recenzovat trochu odlišně. Chtěla bych 
nabídnout recenzi/doporučení více než jedné knihy. 

Je začátek ledna, začátek nového roku. Pro mnohé z nás se s Novým 
rokem dostavuje také doba našeho „Nového já“ neboli obrovských změn 
v našich životech. Dost lidí si vybírá právě toto období k tomu, aby se 
zbavili zlozvyků, zlepšili svou fyzickou i psychickou kondici 
a nastartovali zdravý životní styl. Pro ty z vás, kteří jsou podobného 
smýšlení, mám úžasnou knihu s názvem Když běhá žena (v originále 
Running like a girl) od Alexandry Heminsley. Zachycuje jedinečný 
příběh autorky, která se odhodlala začít běhat. Začala a hned zase 
skončila. Pak běhu udělila druhou šanci, které nikdy nelitovala, 
protože jí změnila život. Kniha odráží strasti i slasti celého procesu. 
Autorka vše úžasně vystihla do posledního detailu. Nechybí rady, 
tipy či vtipné poznámky. Není to ale tak, že je toto doporučení 
četby adresováno jen běžcům nebo lidem, kteří s během 
začít chtějí. Každý si pod tématem běhu může představit 
cokoliv, co je pro něj výzvou, a zároveň ví, že by to 
mohla být ta nejlepší zkušenost v životě. Něco, co mu 
změní život a pomůže na svět jeho lepšímu já. Je to 
kniha nabitá optimismem, která se k začátku nového roku 
hodí jako sníh k zimě – celkem dost! 

Další v pořadí jsou Fantastická zvířata a kde je najít 
(v originále Fantastic beasts and where to find them) od J. K. 
Rowling. Kniha byla vydána již v roce 2001, zároveň s dalšími 
dvěma – Bajky Barda Beedleho a Famfrpál v průběhu věků. 
Všechny jsou součástí bradavické knihovny a těší se 
obrovskému úspěchu. Rozhodně stojí za přečtení. A když už 
budete u čtení těchto krátkých knih, můžete se znovu začíst do 
celé série Harryho Pottera. Nyní ale k důvodu zařazení 
Fantastických zvířat na seznam adeptů k přečtení. Už delší dobu 
se vědělo, že se chystá zfilmování příběhu inspirovaného touto 
„učebnicí o magických tvorech“, ale začátkem prosince 
loňského roku spatřil světlo světa trailer a snad nikoho na světě 
nenechal chladným, mně nevyjímaje. A proto se oblékněte do 
barev své koleje, do rukou vezměte hůlky a očekávejte spolu se 
mnou nástup nové éry tohoto úžasného, kouzelného světa.

„Nedokonalé porozumění je často nebezpečnější než 
neznalost.“



7 Co si přečíst?

A pro ty, kteří se stále nevyrovnali s koncem 
vánočních svátků a prázdnin, tady mám knihu, 
která by vás mohla vrátit do té úžasné vánoční 
atmosféry. Sněží sněží (v originále Let it snow) je 
kniha složená ze tří vánočních povídek. Každá 
povídka má jiného autora, jiné hlavní postavy 
a jiný příběh. Co mají ale společné, je město 
Gracetown a nejhorší sněhovou vánici za 
posledních 50 let, která zvrátí osudy mladých lidí 
právě na Štědrý den. 

Autorkou první části je Maureen Johnson, která 
vypráví o mladé dívce, jež podnikne riskantní cestu 
z vlaku – ten je uvězněn kvůli obrovskému 
množství sněhu – do jedné z restaurací řetězce 
Waffle house, seznámí se s milým cizincem, který 
jí u své rodiny poskytne útočiště, než se vánice 
přežene.

Druhá část je psána Johnem Greenem, autorem 
knihy Hvězdy nám nepřály, Papírová města či 
Hledání Aljašky. Hlavními postavami jeho příběhu 
jsou tři dlouholetí přátelé, kteří jsou odhodláni 
vyhrát závod k Waffle house. Ten se ale stane kvůli 
vánici život ohrožující zkušeností.

Třetí část autorky Lauren Myracle je o osudu 
miniprasátka, který leží v rukou mladé baristky. 
Příběh je ale o něco složitější, než se zdá.

„Vánoce nikdy neskončí, ne pokud nechceš… 
Vánoce jsou stav mysli.“

Kristýna Bergerová

#inspiration #runninglikeagirl #AlexandraHensely #HP #potterheads #JKRowling 
#fantasticbeasts #magic #beware #itmightbite #christmas #winter #ya #love 
#JohnGreen #MaureenJohnson #LaurenMyracle #letitsnow #funny story #hotcocoa



8 Co slavíme?

Svátky
Í �G�I Ĝ PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA 

 

          

Den obnovy 

samostatného 

českého státu 

 

Světový den 

míru  1  2 

 3 

Světový den 
Brail lova 

písma  4  5 Tři králové 6  7  8  9 

Mezinárodní 
den tuleňů, 
lachtanů a 

velryb 10  11  12  13  14  15 

Den 
památky 
Jana 
Palacha 16 

 17  18  19  20  21  22  23 

 24  25 

Mezinárodní 
den celníků 26 

Mezinárodní 

den 
památky 
obětí 
holocaustu 27 

Den 
ochrany 
osobních 
údajů 28  29  30 

Světový den 
pomoci 

malomocným 31             

 

 DEN PAMÁTKY JANA PALACHA

 16. leden se stal významným dnem České 
republiky v roce 2013. Jan Palach byl studentem 
historie a politické ekonomie na UK. 19. ledna 1969 
se upálil na protest proti potlačování svobod 
a pasivnímu přístupu veřejnosti k okupaci 
Československa armádami států Varšavské 
smlouvy. Jeho čin i následující události ovlivnily 
život v naší zemi. Připomenout si je můžeme 
například trilogií Hořící keř, která získala celkem 

11 Českých lvů.

DEN OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Tento den nám připomíná vznik Úmluvy 
108 Rady Evropy, což je první právně závazný 
dokument, který zajišťuje ochranu osobních údajů.

Amálie Kořistková



9 Co si poslechnout?

Nathan Sykes

 Za počátek jeho kariéry by se 
mohlo považovat datum 18. dubna 1993, 
okamžik, kdy se Nathan v anglickém 
Gloucesteru narodil – vždy byl neposedné 
dítě. Od šesti let zpíval, co to šlo, účastnil 
se soutěží (z nichž si odnesl například titul 
U n d i s c o v e r e d  Yo u t h  Ta l e n t  –  
Neobjevený mladý talent) a objevil se 
v televizi. Největší změna ale nastala, 
když ho v 16 letech vybrali jako člena 
boybandu The Wanted. Od roku 2009 
společně projeli svět, nahráli 3 alba, 
získali první místa na singlové 
hitparádě. To vše ale skončilo v roce 
2014, kdy skupina vyhlásila 
přestávku.

 Nathanova sólová kariéra 
začíná o trošku dříve. Rok 2013 
přinesl duet s jeho tehdejší přítelkyní 
Arianou Grande, Almost Is Never 
Enough, který se největší slávy 
dočkal jako část soundtracku filmu 
The Mortal Instruments: City of 
Bones. O rok později podepsal 
smlouvu s Glabal Entertainment, pod 
jejichž hlavičkou vyšel v březnu 2015 
jeho první oficiální sólový počin, 
More Than You'll Ever Know. Od té 
doby vyšly ještě dvě písně, Kiss Me 
Quick a Over And Over Again, jimiž se 
oficiálně odtrhl od jednolitého popu 
boybandu a našel vlastní zvuk. Hlavní 
zprávou roku je ale jeho účast jako 
předskokan na tour Get Weird skupiny 
Little Mix.

Kristýna Hřivnáčová

 Mezi dalšími čtyřmi zpěváky možná 
nevynikl tak, jak by mohl – nejmenší, 
nejdrobnější – ale teď, když je sólo, přichází 
čas plně docenit kolik energie, optimismu 
a talentu se v něm skrývá.



10 Recept

 Po minulém, trošku složitějším receptu na 
mrkvový dort dnes jeden z nejjednodušších, ale taky 
nejosvědčenějších receptů z listového těsta.

Ingredience

tvrdý  sýr 
kečup 
listové těsto + mouka na rozválení 
šunka 
vejce 

Pak už přidáváme věci podle naší chuti: 

provensálské bylinky (jiné koření) 
kukuřici z plechovky
lístky čerstvé bazalky na zpestření  chuti (lístky 
čerstvého špenátu) 

Postup

 Listové těsto rozválíme a potřeme  
kečupem. Na těsto poklademe plátky šunky, sýra 
a navrstvíme další ingredience po celé ploše těsta. 

 Těsto smotáme stejně jako závin, jen ho 
trochu více utáhneme. Roládu nakrájíme na zhruba 
1cm široká kolečka, která klademe na plech 
vyložený pečicím papírem. 

 Šneky potřeme rozšlehaným vejcem a dáme 
asi na 8 minut péct do trouby předehřáté na 220 
stupňů.

Aneta Macolová

Sýroví šneci



11 Tři králové |  Akce 

Akce
 Dne 7. prosince dvě členky naší redakce, 
Petra a Tereza, zavítaly k našim sousedům do 
základní školy Montessori:

 Ptaly jsme se dětí první a druhé třídy, kdo to 
byli Tři králové, a dozvěděly jsme se spoustu 
zajímavých věcí, navzdory tomu, že většina žáků 
odpovídala slovem „Nevím“ (vyskytl se zde i jeden 
vzácný případ, který věděl, ale nechtěl). 

 Tak například ti Tři králové jsou tři muži, 
kteří šli do Betléma za Ježíškem a jmenovali se 
Baltza-zal, Kašpal a – ačkoliv to malou chvíli trvalo 
– nakonec jsme se dozvěděli, kdo byl třetí z králů – 
Melichal. Rozhovor s dětmi jsme si moc užily 
a těšíme se na další spolupráci s žáky školy 
Montessori, třeba k Valentýnu.

Tereza Dehnerová

5. 1.  Den otevřených dveří
6. 1.  okresní finále soutěže dívek v basketbalu
7. 1.  Soutěž v německém jazyce – školní kolo
 okresní finále soutěže chlapců v basketbalu
12. 1. Soutěž ve francouzském jazyce – školní 
 kolo
14. 1.  Čtvrtlístek – recitační soutěž
20. 1. Soutěž v německém jazyce – okresní kolo
 Překladatelská soutěž ve francouzském 
 jazyce
21. 1. Olympiáda z matematiky (kategorie B, C)
 Fyzikální kaleidoskop
22. 1. Dějepisná soutěž – krajské kolo
25. 1. Olympiáda ze zeměpisu – školní kolo
 Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo
 Soutěž v ruském jazyce – krajské kolo
27. 1.  Školní fyzikální soutěž
28. 1. Východní Afrika – kolébka lidstva – 
 zeměpisný film
 předání vysvědčení za 1. pololetí
29. 1.  pololetní prázdniny 

Mgr. Magda Hrstková

Tři králové
Montessori style

NOVÝ ROK

Novoroční předsevzetí,
to je to, co dneska letí,
pro mnohé možná první krok,
k jiným se vrací rok co rok.
První krůček k tomu se změnit
a po zásluze se pak odměnit.
Masáží, saunou, gurmánským zážitkem?
Co pro vás bude tím pravým požitkem?
Všichni máme svá předsevzetí,
i my, studenti náctiletí.
Tváříme se jak tvrďáci, co je tohle nebere,
ale dost času nám všem zabere
vymyslet, co podnikneme,
teprve pak si oddychneme.
Každý má svůj tajný cíl
a potřebuje mnoho sil.
Ať jich máte čím dál víc!

Na shledanou za měsíc.

Petra Magerová



Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové, která 
má na starosti gramatickou korekturu, časopis 
vytvářejí: Petra Magerová, Barbora Křížová, 
Alena Klementová, Klára Moravcová, Aneta 

Macolová, Tereza Dehnerová, Jana Beránková, 
Anna Křempková, Kristýna Bergerová, Kristýna 

Hřivnáčová a Amálka Kořistková.

12 Komiks
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