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Co nám o sobě prozradila paní 
učitelka Jana Dümlerová?

ROZHOVOR

3

Co děláte ráda ve svém volném čase?
 Ve volném čase ráda tvořím. Jsem ráda za 
hmatatelný výsledek mého snažení, ať už je to renovace 
starého nábytku na chalupě, zahradničení, krejčovské 
práce. Každé pondělí navíc zápasím s malířským štětcem 
a barvami ve výtvarném kurzu.

Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
 Nedokážu zvolit tu jedinou, ale mezi mé oblíbené 
autory v posledních letech patří Ch. Potok, K. Tučková, 
K. Hosseini, S. Mawer, J. Nesbo, G. R. R. Martin (v jeho 
případě doufám, že neodejde z tohoto světa dříve, než 
dokončí svou Hru o trůny).

Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 
 V pomyslné frontě, kde se nadělovalo hudební 
nadání, jsem musela nejspíše stát na jejím konci. Tomu 
odpovídá i moje schopnost poslouchat jak Vivaldiho, tak 
Rammstein stejně jako bulharské melodie, které 
posloucháme v kurzu kresby a malby, neboť naše 
lektorka Mimosa Botsin je Bulharka.

Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
 Ani v tomto případě nemám ten nej. Existuje ale 
film, na který jsem schopna podívat se opakovaně – jsou 
to Pelíšky J. Hřebejka. Kdybych ale měla jmenovat 
nejoblíbenější televizní kanál se svou vlastní filmovou či 
seriálovou produkcí byla by to stanice HBO.

Učíte biologii a matematiku. Co Vás přimělo jít 
studovat učitelství a proč jste si vybrala tyto 
předměty?
 Odpovědí na první část otázky je možná lenost 
a strach, uvažovala jsem totiž i o studiu medicíny, ale 
věděla jsem, že bych se jen těžce vyrovnávala se smrtí 
pacientů, s pocitem, že jim nedokážu pomoci. Proto jsem 
si nakonec vybrala učitelství biologie, která mě vždy 
zajímala. A volba matematiky byla nasnadě – nechtěla 
jsem studovat další naukový předmět a s matematikou 
jsem nikdy neměla problémy, nemusela jsem se ji učit 
( t e n t o  o m y l  z á h y  p o o p r a v i l  p r v n í  s e m e s t r 
vysokoškolského studia ).

Kdybyste teď mohla změnit své dřívější rozhodnutí 
stát se učitelkou, udělala byste to? A čím byste dnes 
byla?
 Nelituji svého dřívějšího rozhodnutí, stále mě těší 
samotná práce učitele, ale možná bych šla studovat 
zahradní architekturu. Živila bych se navrhováním 
zahrad a učila bych tento obor na VŠ.

Jak dlouho učíte na SGO? Učila jste i jinde? Pokud 
ano, srovnejte prosím stručně dvě různé školy.
 Na SGO učím dlouho, nevyjádřím toto explicitně 
číslem. Je to již prostě nějaký čas. První rok své učitelské 
dráhy jsem strávila na ZŠ Březová. Co se týče srovnání – 
nelze porovnávat nesrovnatelné.

Jaký je Váš nej- (největší, nejoptimističtější, 
nejradostnější, nejhorší, nejděsivější, 
nejpesimističtější) zážitek z dosavadní učitelské 
kariéry?
 Myslím, že z každého těch jmenovaných „nej“ se 
část najde v prvním a posledním dni školního roku.

Aneta Macolová



RECEPT
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Teplý podzimní salát
Tento salát jsem poprvé ochutnala, když jsme byli minulý měsíc v Londýně. Naší oblíbenou zastávkou se stal Pret 

a Manger. Pro ty, co neví, Pret je – řekla bych – něco jako „fast food“, jen se zdravým a organickým jídlem. 
Kromě salátů si můžete pochutnat na výborných polévkách, sendvičích, sladkých a slaných koláčích. Vše je 

zabaleno, takže si jídlo klidně můžete vzít s sebou. Lepší ale je vychutnat si jej v příjemném prostředí (pokud tedy 
najdete místo). Pret byl skoro na každém rohu, a jak jsme pochopili, u turistů i místních je velmi oblíbený.
	 A teď už k samotnému salátu. Někomu se může zdát kombinace surovin zvláštní, mně ale zachutnala 

natolik, že jsem jej po příjezdu domů udělala pro celou rodinu. Chutnalo!

Co budete potřebovat:
(na 2 porce) 

● ½ dýně hokaido
● 3 červené řepy (uvařené) 

●  kozí sýr
● semínka (slunečnicová, lněná) 

● 100 g quinoi (merlíku čilského)
●  mražený hrášek

● čerstvá máta
● lístky čerstvého špenátu   

Na zálivku: 2 lžíce medu, 2 lžíce vinného octa, olivový olej, sůl, pepř, 5 lžic vody (všechno smícháme 
dohromady) 

Postup: 
1. Dýni nakrájíme na kostky, osolíme, opepříme a dáme péct na 200° C asi 25 minut. Později přidáme uvařenou 

červenou řepu, osolíme, opepříme, zakápneme olivovým olejem a pečeme dalších 10 minut. 
2. Quinou uvaříme podle návodu, přidáme uvařený mražený hrášek. Osolíme, opepříme. Dochutíme mátou 

nakrájenou na drobné kousky.
3. Nakrájíme kozí sýr, opražíme semínka na sucho. 
4. Na zálivku smícháme všechny ingredience dohromady. 
5. Na talíř dáme quinou, špenát, upečenou dýni a řepu, posypeme kozím sýrem a semínky. Celé zalijeme 

zálivkou. 
Dobrou chuť! 

Aneta Macolová



AKTUALITY

Cyklojízda Opavou se Slezským gymnáziem
V rámci Evropského týdne mobility se v sobotu 24. září uskutečnila 

cyklojízda Opavou. Účastnici při průjezdu doporučenou trasou plnili na 
jednotlivých stanovištích různé úkoly zaměřené na základy první pomoci, 
bezpečnost jízdy na kole, pravidla silničního provozu nebo poznávání dopravních 

značek. 
Celkem se tohoto závodu 

zúčastnilo 127 cyklistů. Start a cíl byl 
v Městských sadech u hlavního vchodu 
na fotbalový stadion. Stanovišť bylo 
celkem 5. Na všech stanovištích 
pomáhali studenti Slezského gymnázia. 
Akce začala okolo druhé hodiny odpoledne a poslední závodníci byli do 
závodu vpuštěni v 17 hodin. Za každého účastníka, který absolvoval 
většinu stanovišť, přispěje město Opava adekvátní částkou na charitativní 
hospicovou péči „Pokojný přístav“. Tato akce se velmi vydařila. 

Matyáš Mička

Co se stalo v měsíci říjnu?
Další z podzimních měsíců je tady a spolu s ním vám 

přinášíme shrnutí akcí a exkurzí, které se odehrály v říjnu. 
3. – 7. 10 – KVALITA
Jedná se o vstupní srovnávací testy pro 1. ročníky. Tyto testy 
obsahovaly úlohy z matematiky, českého jazyka 
a anglického jazyka. 
3. a 6. 10 – okresní a krajské kolo závodů v přespolním 
běhu 
3 .  ř í j na  se  na 
Stříbrném jezeře 
v Opavě konalo 
o k r e s n í  k o l o 
v  p ř e s p o l n í m 
běhu, kterého se 
zúčastnila i naše 
škola. Zastoupily 
j i  2  t ý m y  – 
chlapecký i dívčí. 
Oběma se dařilo – chlapci v napínavém konci vybojovali 
1. místo a dívky skončily se stejným umístěním. Obě 
družstva tak postoupila do krajského kola, které se konalo ve 
čtvrtek 6. 10. v Břidličné. Zde hrálo svou roli i nepříznivé 
počasí. Chlapcům se nepodařilo dosáhnout na 3. místo 
a nakonec skončili čtvrtí. Děvčata vybojovala krásné 
3. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

5. 10 – 2. středeční přednáška
Letošní druhá středeční přednáška se konala 5. 10. tradičně 
v Klubu ART. Posluchače provázeli emisaři. Vysvětlili, jak 
celý projekt Emise vznikl nebo jak emise vážně znečišťují 
životní prostředí a jak škodí našemu zdraví. Dále jsme se 
mohli dozvědět, jak pomoct zabránit znečišťování životního 
prostředí. 

7. 10 – Matematický pátek
12. 10 – přírodovědný klokan, Bílá pastelka, Knihovní 
lekce
12. října se konal pro zájemce Přírodovědný klokan, 
který prověřoval znalosti z matematiky, fyziky, chemie a 
biologie.
Žáci z prvního ročníku (1. C) se zúčastnili akce Bílá 
pastelka. Bílá pastelka je sbírka, která se koná 
každoročně na podporu nevidomých lidí.
Dále se třídy prvního ročníku zúčastnily Knihovní lekce. 
Postupně se vystřídali v opavské Knihovně Petra 
Bezruče, kde zjistili, jak knihovna funguje nebo jak je to 
s půjčováním a vracením knih a dalších materiálů.
19. 10 – mezitřídní soutěž ve skládání puzzle, školní 
kolo PIšQworek 
8 tříčlenných družstev se utkalo ve středu 19. 10. 
v soutěži ve skládání puzzle. Jednomu z družstev (Sára 
Hasíková, Izabela Peterková a Anna Vlková) se povedlo 
vytvořit nový rekord – 41 minut a 25 sekund. Všem 
zúčastněným dalo poskládání 500 dílků pěkně zabrat. 
Druhé místo obsadil tým z 2. A a třetí místo si vybojoval 
tým z 3. A. 
20. 10 – moravskoslezský matematický šampionát
21. – 22. 10 – Fan Night 
Letošní Fan Night se konala z pátku 21. na sobotu 
22. října. Hlavním motivem byl tentokrát oblíbený Harry 
Potter. 
21. 10 -  turnaj Mladých fyziků – úvodní soustředění 
24. 10 – vědomostní soutěž s názvem Bible a my
25. 10 – Sudoku challenge

Klára Adamopulosová
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ZÁBAVA

Také vám přijde, že se všichni učitelé domluvili a že poslední dobrou nám dávají tolik písemek, že to člověk 
nemůže zvládnout, aniž by spal méně než 6 hodin denně? Ale dost „hejtění“, víme přece, že musíme nahnat známky, třídní 
schůzky jsou za rohem a nakonec je asi pravda, že to kantory asi taky tolik nebaví, protože to musí opravovat. A i když to 
není vůbec, ale vůbec zdravé, přiznám se, že tyto dny/ týdny jsem přežila jen díky svým přátelům a – kávě. 

Jednu z nejlepších káv, jakou jsem kdy pila, bylo karamelové latté z Mamba Coffee. Pokud někdo neví, kde se 
Mamba Coffee nachází, tak je to hned naproti nádražní hale. Nejen, že tady mají skvělou kávu, ale zákusky stojí rovněž za 
hřích. Asi ten nejlepší je mrkvový. Třešinkou celé návštěvy je vždy milá a ochotná obsluha. Tak neváhejte a vyrazte! 

Zažij Opavu aneb...
...Kam na kafe, když už toho máte dost?

Iveta Galiová
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Zažij Londýn aneb...
...Když gympl vyrazí na cesty 

 Bylo toho opravdu hodně. Neumíme říct, co bylo nejkrásnější. Úplně všechno bylo perfektní - od atmosféry 
v autobuse, přes počasí až po program zájezdu. Nechceme popisovat podrobný průběh našeho londýnského výletu, 
spíše Vám ho chceme ukázat:       

Aneta Macolová a Barbora Křížová



HUDBA

OUR LAST NIGHT
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– americká post hardcorová kapela
– založena v roce 2004
– vše si dělá po svém 

Jména dřívějších členů, kteří vystupovali v kapele také známé 
pod zkratkou OLN, by se dala sepsat na několik listů papírů, je ale 
důležité si uvědomit, že kapela žije na scéně dobrých dvanáct let. 
V současnosti se tak titulem „člen skupiny“ pyšní celkem čtyři lidé: 
Trevor Wentworth (zpěv a akustická kytara), Matt Wentworth (zpěv, 
kytara a klávesy), Alex „Woody“ Woodrow (baskytara a zpěv) a Tim 
Molloy (bicí).

Kapela se formovala dlouhé roky. V létě roku 2007 Our Last 
Night podepsali svou první smlouvu s nahrávací společností a vydali se 
na turné. V roce 2012 se ke kapele přidal Mattův mladší bratr Trevor 
jako náhrada za zpěváka, který se dal svou vlastní cestou. V této chvíli už byli kompletní. Celkem vydali 5 alb a každé 
z nich se pyšní kvalitní hudbou a bezkonkurenčními příběhy v textech. Největší rozkvět kapely nastal v posledních 
letech a čísla, co se počtu zhlédnutí nebo vyprodaných lístků týče, vyletěla to výšin. 

Hudebníkům významně pomohla sociální síť youtube, kde 
mohli jednoduše sdílet svůj talent. Proslavili se na coverech, které 
pokaždé přizpůsobí svému stylu. „A jak asi může odrhovačka jako 
Toxic od Britney Spears znít dobře v rockovém stylu?“ ptáte se. V tom 
případě vřele doporučuji věnovat pár minut youtube a přesvědčit se na 
vlastní uši. Tihle talentovaní umělci dokáží i z popových One Direction 
vykuchat něco naprosto jiného a famózního. Písničky si často vybírají 
ze současných hitů (Sorry od Justina Biebera), ale nebojí se zabrouzdat 
ani do minulosti (Hotel California od The Eagles). 

Spousta lidí zná tuhle kapelu právě jen kvůli jejich jedinečným 
předělávkám, ale rozhodně stojí za to dát šanci i jejich originální tvorbě. 

Zatímco v minulých letech spíše dávali přednost drsnější formě hudby, 
v současnosti už spíše odlehčili, i když stále zachovávají podstatu svého 
žánru.

Co se textů týče, není to žádný laciný průměr. Slovy se snaží vyjádřit 
důležitost lásky k samému sobě, ukázat zbytečnost negativních předsudků 
nebo odkrýt nebezpečnou šikanu. Jinými písničkami se zase snaží 
motivovat, aby lidé bojovali dál a žili život po svém. Takže zprávu, kterou 
posílají dál, musíme pochválit. Je dobře, že existují umělci, kteří do tvorby 
dávají všechny své emoce.

Jako lidé si ze sebe umí snadno udělat legraci a neberou život 
kdovíjak tragicky. Nepovažují se za seriózní dospělé ani velké celebrity a právě tato skutečnost je tím, co se na nich 
fanouškům tolik líbí. Navíc jsou schopni na každém vystoupení předat pocit euforie a možná tak i dodat naději 
ztraceným duším v davu.

V červnu 2016 vystoupili na českém festivalu Rock for People v Hradci Králové. To však nebyla jejich první 
návštěva naší země. Už pár let zpátky navštívili Prahu, kde si pochvalovali jak fanoušky, tak české pivo. Nyní jsou na 
turné nesoucím název Face to Face, které se k naší smůle odehrává pouze ve Spojených státech. Na druhou stranu je 
nadmíru jasné, že tuhle partičku můžeme další rok zase očekávat na zmiňovaném fesťáku.

„Nezáleží na tom, jak moc velký sen máš. Záleží na tom, jak moc jsi ochotný dřít, abys toho snu 
dosáhl.“ – Trevor Wentworth



RECENZE

INFERNO
Dan Brown

 V posledním měsíci jsme mohli v kině zhlédnout 
řadu nových filmových trháků a jedním z nich bylo právě 
Inferno, v hlavních rolích s Tomem Hanksem a Felicity 
Jonesovou pod režijní taktovkou oscarového Rona 
Howarda. Jakožto zastánce tvorby 
Dana Browna jsem se vás rozhodla 
nalákat když už ne k přečtení knihy, 
tak alespoň ke zhlédnutí filmu. 
Protože to stojí za to.  

Když jsem jednoho krásného 
dne roku 2013 stála v knihkupectví 
a v ruce třímala titul s názvem 
Inferno, který právě vyšel v češtině, 
nevěděla jsem, co mám očekávat. 
Tedy tak z poloviny. Jakožto velký 
fanoušek tvorby amerického 
spisovatele Dana Browna, a to 
zvláště těch knih, které mají v čele 
nezaměnitelnou hlavní postavu -  
harvardského profesora symbologie 
v tvídovém saku Roberta Langdona, 
jsem přibližně tušila, co asi bude 
obsahem knihy. Nevěděla jsem 
však, zda mám očekávat stejnou 
kvalitu jako u předchozích tří titulů. 
Říkala jsem si, že nikdo nedokáže 
stále a stále ohromovat. Pletla jsem 
se. Pravda, cesta k ohromení byla 
u tohoto titulu klikatější,  než 
u ostatních Brownových děl. 

Stejně jako u předchozích tří knih se i tentokráte 
děj odehrává v historicky nejbohatších městech světa - ve 
Florencii a v Istanbulu. A také stejně jako v předchozích 
částech i tentokráte bude Langdonovým průvodcem 
jeden z největších Mistrů. Po bok da Vinciho a 
Michelangela se tentokráte postaví Botticelli Dante 
Alighieri a jeho Božská komedie. 

Teď už k samotnému ději (nechci prozradit příliš 
hodně, co by to potom bylo za recenzi). Robert Langdon 
se probouzí s amnezií v jedné z florentských nemocnic a v 
podšívce svého tvídového saka objeví zašitou schránku, 

ve které je projektor ukazující 
pozměněný obraz úrovní 
Dantova pekla.  Vzhledem ke 
ztrátě paměti se nepamatuje, 
jak se octl ve Florencii, ani jak 
se mu schránka do saka 
dostala. Vše se ještě zhorší, 
když jej začne honit nájemná 
vražedkyně, které unikne jen 
s pomocí lékařky Sienny 
Brooksové, jež mu pomáhá po 
celý děj, k vražedkyni se navíc 
přidají florentské ozbrojené 
síly (s tímhle vším má Robert 
n a š t ě s t í  u ž  z k u š e n o s t i 
z předešlých knih), vidí na 
videozáznamu sám sebe krást 
Dantovu posmrtnou masku, 
zjistí, že je do všeho zapletená 
S v ě t o v á  z d r a v o t n i c k á 
o r g a n i z a c e  a  ž e  o n , 
harvardský profesor, musí 
najít virus, který by jinak 
znamenal zkázu lidstva. Teď 
j s m e  a s i  t a k  v e  t ř e c h 
čtvrtinách knihy a ve chvíli, 

kdy jsem si říkala, že Danu Brownovi opravdu došla 
inspirace. Stíhaný Langdon už tady byl a smrtící virus 
taky není nic nového. Pak však přišel rychlý spád 
a všechno bylo nakonec úplně jinak, než jsem očekávala.  
Jak, to neprozradím. Jen řeknu, že není všechno tak, jak se 
zdá, a Dan opravdu ze cviku nevyšel.

Barbora Křížová

„Jen jeden druh nákazy se šíří rychleji než virus. A to strach.“

„Výtečná zábava, prodchnutá šifrovanými zprávami, uměním, vědou a vědomím hrozící katastrofy.“
             – Daily News
„Napínavé, chytré, nabité fakty… Dan Brown je nedostižný mistr literárního napětí.“
           – Wall Street Journal
„Zdaleka to dle mého není nejlepší Brownova kniha, ale určitě stojí za to si ji přečíst.”
           – Barbora Křížová
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POVÍDKA

VOLBA
Stála jsem na nádraží a netrpělivě poklepávala špičkou boty. Vlak měl zase zpoždění. Poslední dobou, obzvlášť teď na 
podzim, když se ochlazuje, jezdí čím dál tím nepřesněji.
	 Čekala jsem na kamarády. Měli přijet na náš každoměsíční filmový víkend. Byly to supr akce. Vždycky jsme si 
domluvili žánr a podle toho každý donesl filmy, které buď viděl, nebo vidět chtěl.
	 Konečně se ozval zvuk závor železničního přejezdu. Natěšeně jsem povyběhla k perónu. Omluvila jsem se 
mladé paní, do které byla zavěšená malá holčička, protože jsem jí omylem zablokovala cestu na druhé nástupiště, kam 
měl každou chvíli dojet druhý vlak.
	 Celým nádražím teď zadrnčel ohlušivý skřek brzd a vlak zastavil nedaleko ode mě. Vytáhla jsem se na špičky 
a pozorovala v davu vystupujících lidí kamarády. Blonďatá kštice se objevila nad hlavami ostatních. Tadeáš! Usmála 
jsem se a otočila se na patě směrem k odchodu z nástupišť, aby mě dav náhodou neušlapal, když tu mi zatuhla krev 
v žilách, celým tělem projel mrazivý blesk.
	 Křižující vlak právě taky dojížděl do stanice, když se malá holčička, co ještě před pár minutami byla u maminky, 
ocitla v kolejišti. Polil mě pot. Strojvedoucí si zrovna dívenky všiml a s hrůzou v očích začal brzdit mnohem usilovněji. 
Ozvalo se hlasité troubení.
	 „Kristýnko!“ vyjekla matka. Bylo jasné, že vlak nemá sebemenší čas zabrzdit. Bez jakékoliv konkrétní 
myšlenky, která by mému vlastnímu tělu vlastně popsala, co má dělat, jsem se rozeběhla a přímým seskokem se zřítila na 
holčičku. Srazila jsem ji do druhých kolejí ve chvíli, kdy jiskrami sršící vlak zabrzdil přesně v místě, kde předtím dívka 
vyjeveně stála.
	 Najednou bylo všude ticho. Ticho a světlo. Zamžourala jsem a postavila se. Shlížela jsem na své bosé nohy 
v kolejišti a ani nijak zvlášť nepřemítala o tom, proč jsem bosa. Tu jsem zaregistrovala, že na mě civí davy lidí, přilepené 
na okna vlaku. Nechápavě jsem si je prohlédla a ohlédla se směrem, který tak lákal jejich oči.
	 Mezerou mezi vlaky probíhali další a další lidé a kupili se na obvodu kruhu, který se vytvořil u vlaku. Teď se tím 
prostorem protáhl i Tadeáš, poznala jsem ho jenom díky vlasům a výšce. Chtěla jsem jít za ním, ale když rozrazil lidi, aby 
mohl vniknout do kruhu, uviděla jsem … sebe?! 
	 Bezvládné tělo v kaluži krve a s hrůzostrašnou ránou na hlavě bylo pohozené v kolejišti. Zpod něj se vysoukala 
drobná postavička, brečela a zmateně se dívala kolem. Tadeáš se svezl na kolena, bezvládné tělo vzal do náruče, obtížně 
se zvedl a mezerou mezi vlaky odcházel. Lidé se začali cpát za ním. 
	 Jediný, kdo zůstal, byla ta holčička, která na mě visela očima. Usmála jsem se. Byla v pořádku. Pomalu jsem se 
otočila a pocítila mocnou touhu jít po kolejích dál a dál. Zachtělo se mi vejít do toho zářivého bílého světla, co se přede 
mnou rozprostřelo. Jeden krok, druhý…
	 „Počkej!“ vykřiklo dítě. Věnovala jsem mu udivený pohled. „Neodcházej,“ hlesla dívenka. „Neopouštěj mě, 
prosím!!“ Její hlas zněl úpěnlivě, vztáhla ke mně svou útlou ručku. Znovu jsem pohlédla na světlo a na holčičku. Odejít, 
nebo zůstat? A pak, aniž bych tušila, co se stane, jsem ji chytila za ruku.
	 Cestující se shromáždili na peróně kolem Tadeáše, který dělal masáž srdce. Sanitka byla na cestě a všichni teď 
doufali v jedno. Aby dívka začala dýchat. Nikdo si ani nevšiml dětského výkřiku… a najednou – pod zakrvácenýma 
rukama chlapce se hrudník sám nadzvedl a klesl.

Jana Beránková
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AKTUALITY

ERASMUS+
Slezské gymnázium se stalo koordinátorem mezinárodního projektu

V červenci 2016 schválila Národní agentura pro 
evropské vzdělávací programy projekt partnerství, který 
Slezské gymnázium vytvořilo společně se školami 
z Norska, Švédska a Španělska. Partnerská spolupráce 
započala 1. 9. 2016. Jedná se o soubor aktivit, jejichž 
společným jmenovatelem je péče o zdravý životní styl ve 
zdravém prostředí. 

Jednotlivé partnerské školy si rozdělily témata, 
která mají v jejich lokalitách zvláštní význam. Norský 
partner se zaměřuje na vodu, její využití i ochranu. 
Švédský partner akcentuje problém chování člověka 
v přírodě, včetně ochrany fauny a flóry. Španělský partner 
zvolil problém znečištění hlukem a obecně postoj 
člověka ke zvukům v jeho okolí. Slezské gymnázium 
postaví své aktivity na již existujícím projektu Emise, 
který se zabývá znečištěním vzduchu a jeho minimalizací 
na úrovni domácností. Kromě hlavních témat se do 
společné práce promítnou i další aktuální problémy, 
například přetváření krajiny člověkem, recyklace 
odpadu, získávání čisté energie, zdravé stravovací 
návyky, šetření zdroji a další. 

  

Projekt je naplánován na dobu dvou let, během 
nichž proběhnou čtyři partnerské návštěvy. Tato společná 
setkání slouží ke komplexnímu probádání hlavních 
témat. Jako koordinátorovi celého projektu připadla 
Slezskému gymnáziu realizace hned prvního setkání, 
které se uskuteční v termínu od 5. do 12. listopadu 
v Opavě. Připravili jsme pestrý program, který 
návštěvníkům představí nejen krásy Opavy, ale 
i zajímavá místa regionu. Pojedeme se podívat do 
Darkoviček na opevnění, do Hradce nad Moravicí na 
zámecký park, ve Štramberku budeme péct uši a 
v rožnovském skanzenu sehrajeme scénku z Dona 
Quijota.

A co by měl celý projekt přinést opavským 
studentům? Celý koncept stojí zejména na posílení 
komunikace mezi lidmi různých evropských národností 
a mentalit. Oficiálními jazyky projektu jsou angličtina 
a španělština, jejichž znalost tvoří i pojítko mezi 
zainteresovanými žáky. Třeba zde kromě prezentací 
a jiných projektových výstupů vzniknou i celoživotní 
přátelství a podaří se nám změnit pohled na to, jak se 
chováme k sobě navzájem i k prostředí, v němž žijeme.

Další informace přinesou následující čísla našeho 
časopisu.
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AKTUALITY

Co přinese partnerská návštěva v Opavě?

 Oficiální přivítání v hostitelské škole, přijetí 
vedením školy, základní informace o škole, prohlídka 
školy. Navazovat bude procházka centrem Opavy. 
Čeští studenti připraví krátké vstupy a provedou 
zahraniční spolužáky, kteří budou plnit úkoly týkající se 
nejvýznamnějších památek; vycházka bude zahrnovat 
v ý s t u p  n a 
Hlásku včetně 
p ř i j e t í 
partnerů na 
r a d n i c i  a 
p r o h l í d k u 
S l e z s k é h o 
muzea ,  kde 
budou studenti 
spolupracovat 
v národnostně 
s m í š e n ý c h 
skupinách na 
ú k o l e c h 
týkajících se 
z e m ě p i s u , 
h i s t o r i e  a 
sociálního i 
k u l t u r n í h o 
p o z a d í 
Slezska.
 Meteo
rologie a emise v laboratoři. Setkání bude vedeno ve 
shodě se skupinou Emise, která funguje při Slezském 
gymnáziu. Všichni účastníci se naučí odečítat 
a analyzovat data spojená s různými aspekty vzdušného 
znečištění, budou se také aktivně zapojovat do 
demonstrace chemických pokusů ukazujících vliv 
vzdušného znečištění na přírodu a lidské tělo. Partnerské 
školy si připraví prezentace o znečištění vzduchu 
v jejich zemích / regionech / městech / domácnostech a 
zároveň ukáží cesty k jeho redukci. Prezentace budou 
použity jako základ pro diskusi, musí
edy obsahovat interaktivní složku; studenti budou 
počítat svou uhlíkovou stopu, porovnávat problémy 
svých zemí a následně i jejich dopady na obyvatelstva 
daných regionů. Poté připraví studenti ve smíšených 
skupinách sadu výroků / návrhů ohledně toho, jak by se 
mohlo znečištění zmenšit. Výsledný dokument s názvem 
Deklarace svědomí se stane nedílnou součástí projektu 
Emise. 

Workshop na téma Krajina. Studenti se zúčastní 
4 exkurzí po čtyřech různých typech krajiny změněné 
lidskou činností: a) průmyslová krajina Ostravy 
Vítkovic (Divadlo vědy, Civilizace a Strom života ve 
Světě techniky) b) venkovská krajina reprezentována 
Štramberkem a Rožnovem pod Radhoštěm s jeho 

h i s t o r i c k o u 
v e s n i č k o u 
( s t u d e n t i 
h o s t i t e l s k é 
š k o l y  z d e 
p ř e d v e d o u 
k r á t k é 
představení ve 
š p a n ě l š t i n ě 
v y c h á z e j í c í 
z příběhů dona 
Quijota) c) linie 
v á l e č n é h o 
o p e v n ě n í  v 
Darkovičkách 
d )  u m ě l e 
zkul t ivovaná 
oblast  kolem 
zámku Hradec 
nad Moravicí. 
Během exkurzí 
budou účastníci 

fotit a natáčet videa, která budou později stříhat, editovat 
a nakonec v hotové podobě prezentovat. Tato videa 
zaznamenají, jak na ně navštívená místa emocionálně 
zapůsobila. Hotová videa budou promítána během 
mobility, posouzena ostatními účastníky a nakonec 
proběhne hlasování o nejlepší nahrávku. Všechna videa 
budou vložena na projektový blog pro pozdější využití. 
	 Workshop na téma Osobní cesta krajinou. 
Studenti se zapojí do úklidu lesa / jiné vhodné oblasti 
v okolí Opavy. Aktivitu organizují pracovníci Lesů ČR, 
kteří poskytnou proškolení ohledně nejpalčivějších 
problémů (odlesňování, soukromé lesy a státní lesy, 
nemoci stromů, vliv emisí na lesy atd.) Studenti se rovněž 
zúčastní workshopu o sázení stromů a péči o ně, což jim 
zajistí praktické dovednosti v péči o různé druhy dřevin. 
Dozvědí se o vhodné době pro výsadbu a také o správných 
způsobech péče. 

ERASMUS+
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Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: Petra Magerová, 

Alena Klementová, Klára Moravcová, Aneta
Macolová, Tereza Dehnerová, Jana Beránková,

Anna Křempková, Amálie Kořistková, Iveta Galiová, Klára 
Adamopulosová, Michaela Thomasová, Matyáš Mička a Barbora Křížová.
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