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Sportovec roku

1. Jak ses dostala ke kanoistice?

	 V mých 10 letech brácha domů dotáhl starý kajak. Tak jsme to zkoušeli a mě to hrozně nadchlo. Táta 
mě přivedl do Kánoe klubu Opava a u toho jsem už zůstala.

2. Co považuješ za svůj největší úspěch?

	 Po ročním pobytu v Americe jsem se dokázala vrátit zpět na úroveň, na které jsem byla před odjezdem. 
A taky samozřejmě vítězství na mistrovství světa. 

3. Jaké jsou tvé plány do budoucna?

	 Ráda bych odmaturovala a šla někam na výšku. S vodou jsem už skončila a začínám se věnovat 
cyklistice. Možná právě z cyklistiky udělám jednou svou prioritu.

4. Věnuješ se i jiným aktivitám?

	 Mám teď více volného času. Čtu maturitní četbu a celkově se víc učím. Upřímně, když jsem trénovala, 
moc jsem do školy nechodila. Konečně na SGO poznávám lidi, o kterých jsem doteď nevěděla ☺.

5. Před měsícem jsi vyhrála anketu sportovec okresu. Jaký z toho máš pocit?

	 Jsem ráda, že jsem dostala tolik hlasů. V této anketě se srovnává více sportovních odvětví, a proto je to 
pro mě taková pocta. 

6. Jsi studentkou Slezského gymnázia v Opavě. Co máš na naší škole nejraději?

	 Nejradši mám chvíle strávené se svými přáteli a také bufet paní Dany, kde si vždycky vyberu, na co 
mám chuť. 

Matyáš Mička
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Projekt Erasmus+ pokračuje dalšími aktivitami

Z Valencie jsme se všichni zdárně vrátili a zážitky jsou ještě 
čerstvé. Je ale čas posunout se v projektu dále. Než se na 
podzim vydáme do Norska, čeká nás ještě řada aktivit, 
které vám chceme dnes představit.
	 První z nich je soubor fotografií, které již brzy 
budou k dispozici pro všechny studenty školy. Jedná se 
o sérii snímků dokumentujících krajinu v okolí 
partnerských měst. Cílem je zachytit uměleckým 
pohledem, jak je příroda krásná a rozmanitá, a ukázat, že 
každé místo (i když není na seznamu UNESCO a není 
přírodní rezervací) má své hvězdné momenty. 
	 Sada fotografií z Norska, Švédska, Španělska 
i našeho milého Opavska budu použitelné jako počítačové 
pozadí, případně šetřič obrazovky. Kdokoli si je bude 
moci stáhnout a nainstalovat do svého počítače. Chcete-li 
tedy obdivovat naše i cizí kraje kdykoli zapnete svůj 
notebook, neváhejte a stahujte během května z blogu 
projektu . S obrázky se rozhodně setkáte www.elqueviaja.eu

i u nás ve škole. Budou totiž nainstalovány jako pozadí 
plochy v našich počítačových učebnách.

 Dalším počinem, do něhož se můžete všichni 
zapojit, je soutěž o nejkrásnější strom Arbor Vitae. Do 
konce května může kdokoli vyfotit zajímavý strom, který 
roste v okolí jeho bydliště nebo klidně na jeho zahradě. 
Garantem aktivity je Marie Hanušová ze 3. A, která vaše 
snímky převezme.

 Následovat bude hlasování v rámci školy, kdy vybereme 3 
vítěze. Ti pak postoupí do mezinárodního kola, kde jim 
budou konkurovat 3 vybrané stromy ze Skövde, Valencie a 
Mo i Rany. Během školních prázdnin pak budete moci 
hlasovat na internetu a vybrat ten jeden „strom života“, 
který soutěž vyhraje. Autor vítězné fotografie bude oceněn.
	 Poslední aktivitou plánovanou na tento školní rok 
bude Den životního prostředí, který si na Slezském 
gymnáziu připomeneme 2. června 2017. Naše vystoupení 
zaměříme na problematiku palmového oleje. Pokud vás 
toto téma zajímá, zastavte se během přestávek na 
stanovištích na chodbách školy – budou připraveny 
chemické pokusy, interaktivní soutěže i ochutnávky 
produktů bez palmového oleje. Zorientujeme se ve 
výrobcích, které palmový olej neobsahují, a dozvíme se, 
čím se dá nahradit. Více informací získáte z „palmových 
novin“, které budou organizátoři distribuovat. Zapojte se 
také do krátké ankety, která bude mapovat povědomí 
veřejnosti o tomto ekologickém problému. Pokud byste 
chtěli aktivně pomoci s programem, můžete se obrátit na 
Lubu Cingelovou ze 3. A

ERASMUS +

http://www.elqueviaja.eu
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Když se dva lidé rádi mají,
společné chvíle se užívají,

tráví spolu volný čas,
prožívají plno krás.

Smějí se a šťastní jsou,
spolu všechno přemůžou.
Teď jim patří celý svět.
Hlavně si to nepopleť,

vzpomeň na své první lásky,
jak ti milý hladil vlásky.
No a první polibek? –
Čarokrásný zážitek!

Všechny ty chvíle tak krásné jsou,
navždy v tvém srdci zůstanou.

SRŠEŇ MANDARÍNSKÁ
aneb Zabiják velikosti balíčku karet

· je to nejjedovatější druh

· dokážou usmrtit jedním bodnutím

· v Japonsku kvůli nim zemře 
ročně přes 70 lidí

· živí se nektarem, ale jsou 
považovány i za predátora, 
který pro své larvy loví jiný 
hmyz

· sršně se specializují hlavně na 
včely, které zabíjí všechny do 
j e d n é ,  a b y  s e  d o s t a l y 
k plástvím a mohly z nich 
vybrat nevylíhnuté včelí 
larvy, kterými živí své vlastní

· během jedné hodiny jsou schopny usmrtit přes 300 
včel

· sršně svými kusadly nejprve zbaví kořist hlavy 
a zbytek jejího těla zpracují do formy tekutiny, 
která je bohatá na proteiny, a touto tekutinou živí 
své larvy

· živí se například kudlankami

· královny budují hnízdo buď v zemi, nebo v mrtvém 
stromě

ź dělnice  jsou schopny 
nalétat za den přes 60 km

ź jakmile přestane královna 
vylučovat feromony (nebo 
plodit), dělnice se proti ní 
obrátí a královna přijde 
o život

ź po smrti královny vylézají 
z plástů nejprve noví samci 
a potom nové královny, 
které se spáří jen jednou 

a pak odletí pryč

· sršně mandarínské často bojují se sršněmi žlutavými 
o potravu, v těchto bojích většinou sršně 
mandarínské zvítězí, avšak za cenu obrovských ztrát

Dnes si povíme něco o živočichu zvaném Vespa mandarinia neboli sršeň mandarínská, což je největší druh sršně na Zemi. 
Žije ve východní Asii, především v Japonsku, Číně, ale i Koreji nebo Indii. A čím se tato sršeň – vedle své velikosti – ještě 
vyznačuje?

Dělnice se živí sršním nektarem, který vyprodukují larvy. Díky tomuto nektaru jsou velmi vytrvalé, protože obsahuje 
specifickou kombinaci aminokyselin. Zjistilo se také to, že sršní nektar má pozitivní účinky i na člověka. 

 Klára Adamopulosová

Petra Magerová
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Domácí granola

SUCHÉ INGREDIENCE:
400 g ovesných vloček

250 g ořechů a semínek, konkrétně jsem použila: 100 g 
nasekaných mandlí, 50 g nasekaných pekanových 

ořechů, 30 g dýňových semínek, 40 g slunečnicových 
semínek, 30 g kokosových lupínků

100 g sušených brusinek

NA MARINÁDU:
špetka soli

lžíce vanilkového extraktu (nemusí být)
lžička mleté skořice

130 g javorového sirupu
130 g medu

120 g tuku (máslo, řepkový, olivový, kokosový tuk) 

	 Domácí granola je v poslední době čím dál více oblíbená. Hodí se jako zdravá snídaně nebo svačina. Co to 
vlastně je? Granola je směs obilovin, sušeného ovoce, ořechů, semínek, sladkého sirupu, medu či koření. Můžete si ji 
udělat i v bezlepkové verzi, stačí místo ovesných vloček použít třeba pohankové. Od müsli se granola odlišuje tím, že je 
zapečená.
	 Jíst ji můžete samotnou, s ovocem, jogurtem nebo rostlinným mlékem. Záleží na vaší chuti. 
	 Je extra křupavá, extra dobrá, provoní vám celý byt a navíc si do ní můžete dát přesně to, co máte rádi. Není plná 
zbytečného cukru, jako většina těch z obchodu, a je hotová za chviličku.

Postup:
1. Předehřejte si troubu na 165° C a vyložte si dva velké plechy pečicím papírem. Ve velké míse smíchejte suché 

ingredience. Ořechy nasekejte, jak to máte rádi nebo na jemné plátky.
2. Všechny ingredience na marinádu si dejte do menšího hrnce a zahřejte. Nemusí přímo vařit, jde jen o to 

propojit všechny složky dohromady.
3. Marinádu přidejte k suché směsi, promíchejte, rozdělte na dva plechy a rovnoměrně rozprostřete.
4. Pečte do zlata přibližně 20–25 minut, v půlce pečení lehce promíchejte. Nelekejte se, že jsou už zlaté, a stále 

jakoby měkké a sypké. Po vychladnutí se stanou křupavými a poslepují se ve velké kusy, které už si nalámete tak, 
jak je máte rádi.

Aneta Macolová
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ÁLVARO SOLER
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	 Když se řekne hudba ze Španělska, každý si 
bezpochyby vybaví sympaťáka jménem Enrique Iglesias, 
ale v poslední době nám není cizí ani okouzlující, srdce 
kradoucí Álvaro Soler, který se také chlubí svými nejen 
španělskými kořeny.
	 Pokud jste ale pořád ve fázi: „Kdo je sakra Álvaro 
Soler?“, jsem zde s malou pomocí. Tento hudebník, který 
se řadí do žánru pop či latinský pop, pochází ze španělské 
Barcelony. Ve světě, kde valná většina umělců zpívá 
anglicky, se prosadil se španělštinou. I když není jediný, 
jeho talent bezpochyby stojí za zmínku. Ve svých 26 
letech ovládl nejrůznější žebříčky a byl nominován na 
řadu ocenění.
	 Co se jeho původu týče, jeho otec je Němec, 
zatímco matka napůl Španělka a napůl Belgičanka. 
K tomu všemu ještě značnou část dospívání žil se svou 
rodinou v Japonsku. Takže Álvaro měl o zajímavý život 
rozhodně postaráno. Odmalička se tím pádem učil více 
jazyků a my můžeme být jenom rádi, že se rozhodl své 
písničky produkovat právě ve španělštině. Jak by to asi 
znělo, kdyby si vybral němčinu?
	 Po návratu do rodného Španělska založil 
s bratrem a kamarády kapelu, která ale neměla dlouhého 
trvání. V roce 2014 ji opustil a vydal se na sólovou dráhu. 
V té době už pobýval v Německu. Jeho práce byla 
dostatečně oceněna, a dokonce získal místo porotce 
v italském X-factoru.

            Dozajista už jste všichni slyšeli jeho nejslavnější hit 
Sofia. A i když to je opravdu skvělá písnička, která jen srší 
pozitivní energií, měli bychom se zaměřit i na jeho další 
tvorbu. Do té patří třeba El mismo sol, Volar nebo nový 
kousek s názvem Animal. Všechny jeho songy vyřazují 
živou hudbou, která má zkrátka něco do sebe. Je to ten typ, 
který si pustíte a rázem jste ve skvělé náladě, máte 
neuhasitelnou touhu tancovat či vyběhnout ven a začít 
objevovat svět. 
	 Před nedávnem ukázal zpěvák nejen svou pěknou 
tvář, ale i ohromný talent v Praze. Zanedlouho po spuštění 
prodeje byly lístky vyprodány a vystoupení bylo podle 
přítomných zdrojů více než úspěšné. Álvaro také slíbil, že 
se hodlá do Česka určitě vrátit. Že by tedy příště recenze 
přímo z jeho koncertu? 
	 Tento muž jednoduše dokáže okouzlit už jen svým 
úsměvem, nemluvě o jeho přátelském chování 
a nesmírném talentu. Na závěr bych řekla jen jedno: 
„Nechceme snad všichni svého šarmantního Álvara?“

Michaela Thomasová 

   Tipy do playlistu:
Animal

Esta Noche
El mismo sol

Tengo un sentimiento
Sofia



POVÍDKA

ZLO S DĚTSKOU TVÁŘÍ

Vteřinová ručička neúprosně obíhá ciferník. Po každém kroku se na malou chvíli zastaví a tikne, jako by mě tím 
chtěla upozornit na to, že pokud nezačnu něco dělat, nemám šanci stihnout vše včas. 

Na chvíli zavírám oči a zhluboka se nadechuji. Je to marný pokus o to zklidnit rozklepané tělo a neuspořádanou 
mysl. Myšlenky mi v hlavě létají jako splašené a třas mých končetin připomíná lehký epileptický záchvat nebo 
pokročilé stádium Parkinsonovy choroby. 

Utřu si do kalhot zpocené dlaně a co nejsilněji si zarývám nehty do stehen. Potřebuji se aspoň chvíli soustředit. 
Když se mi daří si srovnat myšlenky na potřebné minimum, otevírám oči a znovu si prohlížím deset témat napsaných 
přede mnou. V tu chvíli oči zase prudce zavírám. S co největším klidem se nadechuji a zase vydechuji. Hlavně 
nesmím začít panikařit… 

Panika však ve mně roste a začíná vyvolávat několik měsíců potlačované pocity. A i když jsem nevěřila, že by se 
mohlo moje tělo třást ještě více, zdá se, že je to skutečně možné. Připadám si jako ratlík. Bohužel to ale nedokážu 
ovlivnit. Ačkoliv na to nechci myslet, najednou mám v hlavě zase ty nepříjemné myšlenky. A celý ten příběh se v ní 
odehrává znovu… 

Byl krásný podzimní podvečer. Slunce pomalu zapadalo a celá příroda jen tiše dýchala. Byl konec října, listí už 
bylo zabarvené a jeho velká část už dávno nerostla na větvích. Po deštích zůstaly na cestě různě velké kaluže. 
A uprostřed toho všeho jsem byla já. Jako každý den jsem vyrazila do parku na svou běžeckou hodinku. Ani si 
nepamatuji, kdy jsem s touhle tradicí začala. Ale ať to bylo kdykoliv, svoje večerní běhání bych za nic nevyměnila. 
Zvlášť takhle na podzim jsem se na něj byla schopná těšit celý den. V tuto dobu totiž podle mě bývalo vždy 
nejkrásnější. 

Ten den bylo venku obzvlášť krásně. Vzduch po dešti úplně voněl čistotou. Kůra stromů byla navlhlá. Listí na 
zemi jemně klouzalo. Pro mě to byl ideální den. Měla jsem dobrou náladu a tohle měla být jen příjemná tečka za 
příjemným dnem. Nevěřila bych, že se může změnit v noční můru… 

K dokončení okruhu, který jsem vždy běhávala, mi zbývalo překonat posledních asi dvě stě metrů. Posledních 
dvě stě metrů, než se stromy rostoucí v parku promění v obytné domy naší čtvrti… Slunce mezitím už pomalu 
zapadlo, a protože pouliční lampy se ještě nerozsvítily, všude kolem houstla tma. 

Vítr mi foukal kolem uší a já jsem se usmívala. Na cestě přede mnou se najednou, z ničeho nic objevila skupinka 
náctiletých dětí. Byli to kluci a holky z ulic kolem té naší. Skoro všechny jsem je znala. Byli dost hluční. Jeden 
z chlapců držel v ruce přenosnou bedničku a dost nahlas pouštěl jakýsi rap. 

Jak jsem se k sobě tak blížili, zpozorovala jsem, že se po sobě dívají zvláštním způsobem. Začínala jsem z toho 
mít špatný pocit. Stejně jako z jejich obrovského psa, kterého jeden z chlapců držel pevně na vodítku… Dokola jsem 
se uklidňovala, že mi přece nijak neublíží, že nemají důvod mi nic udělat, ale jako bych tomu sama nevěřila. 

Byli jsme stále blíž a blíž a můj špatný pocit rostl… Nejraději bych změnila směr a běžela někam úplně jinam, 
jen abych se jim vyhnula. Ale než jsem se rozhodla, bylo už pozdě. Najednou byli všude kolem mě… 

Jediné, co si pamatuji je děsivý smích a ostré zuby toho obrovského psa zaryté do mé levé nohy… 
V nemocnici jsem strávila pár týdnů. Pár týdnů, kdy se mě tým doktorů pokoušel dát zase dohromady. Jejich 

snaha byla opravdu znatelná, ale i přes operaci a spousty rehabilitací nefunguje moje noha tak jako dřív. Obrovský pes 
těch dětí v ní zřejmě poškodil nějaké nervy… 

To, co je na tom nejvtipnější, je, že to pro ta děcka nemělo vůbec žádné následky. I když mi v podstatě zmrzačili 
nohu, jsou to prostě jen děti bez trestní zodpovědnosti. 

Po tom, co mi hlavou probleskne celý tenhle zážitek, jsem rozhodnutá, o čem napíšu. Ještě jednou si pro jistotu 
přečtu všechna témata, abych se ve své volbě zcela utvrdila, beru si papír a zaškrtávám téma číslo sedm. Zlo s dětskou 
tváří. 

Barbora Larischová
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Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: Petra Magerová, 

Aneta Macolová, Klára Adamopulosová, Michaela Thomasová, Matyáš 
Mička, Barbora Larishová a Barbora Křížová.
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Opava přivítá Přátele ze slavného seriálu

	 Určitě všichni jste někdy zhlédli alespoň jeden díl amerického seriálu Přátelé, ať už Vás oslnila módní 
nadšenkyně Rachel Greenová, výstřední Phoebe Bufetová či sukničkář Joey Tribbiani. Nyní máte jedinečnou možnost se 
setkat s hlavními hrdiny osobně.
	 Maturanti ze 4. A Slezského gymnázia v Opavě se rozhodli, že si na oblíbené seriálové hrdiny zahrají. A to v rámci 
svého posledního zvonění.
	 Můžete se těšit na lekci francouzštiny s Joyem, zpívání s Phoebe či si vychutnat zákusek a kávu v proslulé kavárně 
Central Perk. Ti odvážnější si mohou přijít zaflirtovat s Joyem a Rachel. Nakonec si všichni zadovádíme ve fontáně.
	 Přátelé s Vámi počítají v pátek 28. dubna od 14:00 a v neděli 7. května od 15:00 hodin u kašny v Janáčkových 
sadech na náměstí Osvoboditelů (pod Dolním náměstím).

Přijďte se pobavit a zažít nevšední okamžiky.

Těšíme se na Vás

Přátelé ze 4. A
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