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ROZHOVOR
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Co nám o sobě prozradila paní učitelka 
Monika Martínková?

1. Co děláte ráda ve svém volném čase?

Trávím čas s rodinou nebo přáteli. Taky ráda čtu.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?

Je jich samozřejmě víc, ale kdybych měla uvést jednu 
z nich, pak Pravidla moštárny od Johna Irvinga. A proč? 
Nevím, asi mi přišla hodně lidská.

3. Jaký hudební žánr je Vám nejbližší?

Nejraději poslouchám ticho , ale nepohrdnu ani dobrým 
rockem nebo popem. Je mi dobře u písní Leonarda Cohena, 
ale mám ráda také klasickou hudbu. 

4. Jaký je Váš neoblíbenější film? Proč?

Opět je jich víc, pokud je nutný výběr, pak volím znovu 
Pravidla moštárny. A důvod? Stejný jako u knihy.

5. Kdybyste měla možnost chovat nějaké exotické zvíře, 
které by to bylo a proč?

Já už mám doma velkého psa Ronyho (tibetská doga), 
kocoura Viktora a želvu Vendelína. Myslím, že toho je až 
až. Nic exotického chovat nechci. Pokud bych si musela 
vybrat, tak nějakou kočičí šelmu. Manžel touží po 
klokanovi, ale to mu neprojde . 

6. Učíte český a německý jazyk. Co Vás přimělo jít studovat 
učitelství a proč jste si vybrala tyto předměty?

Ovlivnila mě češtinářka ze základní školy. Ta byla báječná. 
A pak nevím, tak nějak to vyplynulo.

7. Kdybyste teď mohla změnit své dřívější rozhodnutí stát se 
učitelkou, udělala byste to? A čím byste dnes byla?

Kdo dělá tuto práci naplno, a teď myslím samotnou výuku, 
a chce pořád na sobě pracovat, pro toho je učitelství 
opravdu dřina. Ale studenti to ocení. Takže občas nadávám, 
protože ta „obyčejná učitelská práce“ někdy není možná 
tak „vidět“ jako některé další aktivity. Musím ale přiznat, 
že mě práce s mladými lidmi opravdu baví a naplňuje 
a navíc si myslím, že mě udržuje svěží. Asi bych tedy zase 
byla tím, čím jsem. Líbí se mi i práce ve zdravotnictví, kde 
můžete být taky velmi užiteční. Třeba taková porodní 
asistentka – to musí být nádherná práce.

8. Jak dlouho učíte na SGO? Učila jste i jinde? Pokud ano, 
srovnejte prosím stručně dvě různé školy.

Začínala jsem na ZŠ ve Stěbořicích, pohodová škola, super 
kolegové a milá děcka. Pak jsem učila na ZŠ Boženy 
Němcové, musím říct totéž, skvělá atmosféra, nádherně 
strávené dva roky. 17. rokem učím na SGO. Už by se mi na 
základku vracelo těžko, práce s žáky je tady opravdu 
zábavná, obohacující, leč velmi náročná.

9. Jaký je Váš nej-  (největší, nejoptimističtější, 
nejradostnější, nejhorší, nejděsivější, nejpesimističtější) 
zážitek z dosavadní učitelské kariéry?

Ty negativní se snažím vymazat z paměti. Těch radostných 
je mnoho. Vzpomínám např. na jeden radostně dojemný. 
Šla jsem na sraz své třídy a přišla jsem na oslavu svých 
narozenin, kterou pro mě tajně připravili. To bylo milé.  

Klára Adamopulosová
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Jak známe jazyky našich projektových partnerů?

Koncem školního roku jsme ukončili on-line dotazník týkající se znalosti typických znaků a zvuků 
v partnerských jazycích. Byli jsme zvědaví, jak naše testování dopadlo. Zde jsou nejzajímavější výsledky

Hned na úvod musíme pochválit studenty Slezského gymnázia, neboť se jich do dotazníkového šetření zapojilo 
nejvíce. Druhou nejpočetnější skupinou byli Španělé, kdežto Norové k celé věci přistoupili spíše laxně.

      Ohledně češtiny jsme chtěli zjistit, jak moc je slavná naše jedinečná hláska Ř, což se ukázalo jako docela jednoduchá 
otázka, kterou zodpovědělo správně 63,4 % dotazovaných. S úspěchem si respondenti poradili i s otázkami ohledně 
dlouhých samohlásek (že se dlouhá hláska značí čárkou, uvedlo 64,8 %) či typické pozice lexikálního přízvuku v českém 
jazyce (57,1 % vědělo, že spadá na 1. slabiku slova).

      Otázky ze znalosti skandinávských jazyků byly zjevně obtížnější. Respondenti sice celkem bez problémů označili 
písmena Ø a Æ jako typicky norská (66,7 % správně), ale s rozlišením dvou verzí spisovné norštiny, tzv. Bokmålu 
a Nynorsku, už to bylo horší. To, že Bokmål vychází z dánštiny, vědělo jen 32,1 % respondentů. Švédskou hlásku ɧ 
správně zařadilo 47,9 % studentů. Ptali jsme se také, ve kterém dalším státě má švédština status srovnatelný s národním 
jazykem. Správně odpověděli ti, kdo tipovali Finsko, což udělalo 46,7 % dotázaných. Bez problémů zvládla velká 
většina odlišit od germánských severských jazyků finštinu, která patří mezi ugrofinské jazyky (63,6 % správných 
odpovědí). Velmi těžkou se naopak ukázala otázka, které jazyky vykazují tzv. tónické prvky, což znamená, že význam 
slova může být ovlivněn výškou nebo hloubkou vyslovovaného zvuku. Tónické prvky vykazují právě švédština 
a norština, což ale uhádlo jen 36 % dotazovaných.

ERASMUS +



ERASMUS +

V oblasti španělštiny měli respondenti zařadit typické písmeno Ñ, což se správně podařilo 93,3 % z nich. Tato 
otázka byla co do úspěšnosti rozhodně rekordmanem našeho testu.

Dále jsme se ptali, které dvě hlásky ve španělštině často zcela splývají a ve výslovnosti se zaměňují. 63 % správně 
uvedla, že jde o B a V. Španělštinu jako jazyk nejvíce vázaný na latinský základ bezchybně identifikovalo 84,2 % 
dotázaných. Nakonec jsme se ptali, odkud se vlastně vzala valencijština. To, že je odvozena ze spisovné katalánštiny, 
správně uvedlo 61,8 % studentů. 

Výsledky testů ukazují, že účastníci projektu mají zjevně rádi španělštinu, která ani nemusí být jejich rodným 
jazykem. K této řeči plné slunce a rytmů flamenca mají vztah více než přátelský a kromě toho o ní také dost vědí. Jen tak 
dál! Jazykům zdar!

Mgr. Zdeňka Morcinková

5



ZÁBAVA

6

 Nechce se vám jezdit do ZOO, protože je moc velká? Nebo proto, že některá zvířata ani nemusíte vidět? Pokud 
nevíte, jak strávit některý poprázdninový víkend, určitě si zajeďte do Horní Lipové v Jeseníkách. Tam se totiž nachází 
faunapark, neboli taková malá ZOO se soukromým chovem zvířat. 
	 Myslím, že jako první mě ohromilo to, že při vystupování z auta, mi nad hlavou létali volně papoušci Ara. Po vstupu 
do areálu vás okouzlí krásy samotné přírody, která se rozprostírá kolem vás. Zaplatíte 80 korun a můžete se začít kochat.
	 To, co všechny zajímá nejvíc, je určitě tygr ussurijský jménem Diego. Tento druh tygra je ohrožený a na světě je 
pouze asi 400 jedinců. Diego je starý asi 18 měsíců, takže mládě. Nejlepší na tom je, že všechna zvířata máte jako na dlani. 
Dokonce můžete vidět, jak se s takovým mazlíčkem hraje (a že je hravý dost!). 
	 Jako další bych zmínila asi pumu americkou jménem Babu. Ta byla taky dost hravá a dokáže být opravdovým 
přítelem člověka. Taky je to ale samotář, po době páření samec od samice odchází a ta kojí a vychovává svá mláďata sama. 
V přírodě se dožívá kolem 8–10 let, ale v zajetí při dobré péči až 20 let. Puma je jediná šelma, kterou prý můžete chovat jako 
domácího mazlíčka.
	 Mě teda nejvíc bavili klokani, kteří svými pózami získali mou pozornost hned, když jsem je viděla. Kdybych vám 
měla říct, které zvíře vás rozesměje, tak to určitě budou lemuři nebo surikaty. 
	 Pokud máte žízeň nebo hlad, můžete posedět v takové menší hospůdce, která je součástí parku. Pokud vám ovšem 
příliš nevadí skřehotání a řev papoušků. Ale po chvíli si na to zvyknete, věřte mi. 
	 Ptáci, želvy, chameleon, papoušci, mývalové. Tato a další zvířata na vás čekají ve faunaparku v Horní Lipové!

Klára Adamopulosová

FAUNAPARK HORNÍ LIPOVÁ
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POMAZÁNKA Z ČERVENÉ 
ŘEPY

Červená řepa je jednou z nejzdravějších potravin. Ne každý jí ale holduje. Tahle pomazánka je zdravá a určitě zachutná 

i těm, kteří červenou řepu právě nemilují.  A proč je vlastně červená řepa tak zdravá? 

� zdroj draslíku – díky velkému obsahu draslíku má značný význam při tvorbě vazivových tkání a kostí, ovlivňuje pružnost 

cévních stěn, snižuje krevní tlak a má vliv na nervovou soustavu, červená řepa také působí proti zavodnění organismu

� kyselina listová – pozitivně ovlivňuje činnost srdce a kardiovaskulární systém, nejvíce kyseliny listové nalezneme právě 

v syrové červené řepě, v tepelně upravené řepě je jí tak polovina

� trávicí účinky – mezi její další účinky patří produkce trávicích šťáv a podpora činnosti jater a žlučníku, obsahuje také velké 

množství vlákniny

� protinádorové účinky – červená řepa obsahuje antokyany a je schopna likvidovat volné radikály, je doporučována jako 

prevence proti rakovině 

Budete potřebovat:

- 1 středně velká uvařená červená řepa 

- 200 g Gervais nebo Lučiny 

- sůl

- pepř  

Postup:
Všechny suroviny rozmixujte v mixéru. Pro lepší chuť můžete přidat česnek nebo bylinky. 

Aneta Macolová



HUDBA

IMAGINE DRAGONS
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Každý z nás už určitě slyšel o těchto Dracích, kteří si svou 
tvorbou podmanili svět. Kapela byla založena už v roce 
2008 a jejich hudba spadá do žánru popového či 
alternativního rocku. Co se členů týče, seznam těch 
bývalých by vyšel přímo na trilogii, zatímco současní 
členové jsou jen čtyři – Dan Reynolds (zpěv, bubny), Dan 
Platzman (bubny), Ben McKee a Wayne Sermon (kytara).
	 Celý vznik kapely se odehrává na vysoké škole, 
dále se jejich hudba proslavila v rodném městě – Provo 
(Utah). Členové později přesídlili do Las Vegas, kde 
začali pracovat už ve studiu. Tam vznikly tři EP a to vše 
ještě před podepsáním jakékoliv smlouvy. Až v roce 2011 
byla přijata smlouva a Imagine Dragons začali pilně 
pracovat na nové tvorbě. O rok později vyšlo první album 
s názvem Night Visions, které sklidilo celosvětový obdiv. 
Právě na tomto albu byla píseň Radioactive, z které se stal 
„virál“. Jejich další album neslo název Smoke + Mirrors 
a následovalo stejnojmenné turné. To bylo tak přitažlivé 
a úspěšné, že Draci vydali svůj první zfilmovaný koncert, 
který byl dostupný na DVD, ale mířil i do kin. Nutno také 
zmínit, že Imagine Dragons a jejich hudbu můžeme 
zaslechnout v mnoha filmech či seriálech, jako například 
„Než jsem tě poznala“, „Transformers: Zánik“ nebo 
„Riverdale“.  
	 Jejich vystoupení jsou opravdu jedna velká 
famózní show. Symbolickou a nenahraditelnou částí se 
stal obrovský buben, který má při určitých písních na 
starosti zpěvák Dan. Jejich hudba srší pozitivitou, 
specifickou energií a podmanivou atmosférou, která 
dostane opravdu každého. 

Z vlastní zkušenosti mám také potvrzené, že některé jejich 
songy, jako například „On Top Of The World“, dokážou 
účinně zmírnit úzkost a navodit tak úplně jiný druh 
myšlení.
„Na Colours of Ostrava jsem šla hlavně proto, že tam 
vystupovali Imagine Dragons. A na 100 % mě nezklamali. 
Byli opravdu úžasní, a to málem vůbec nevystoupili kvůli 
hlasivkám Dana Reynoldse. Vážně díky, že to překonal 
a koncert se uskutečnil. A taky měl krásný projev o tom, co 
se děje ve světě, po kterém následovala písnička Forever 
Young – to byl vážně nepopsatelný zážitek. Jejich koncert 
se mi moc líbil a asi pro mě znamenal víc, než jsem si 
doposud uvědomovala, doporučuji si na jejich koncert 
zajít, protože jsou fakt úžasná skupina. Za mě palec 
nahoru!“ uvedl zdroj, který měl tu čest vidět Imagine 
Dragons v tomto roce vystupovat na českém festivalu 
Colours of Ostrava. Zdejší vystoupení bylo mnohými 
označeno za zlatý hřeb celé akce. Do České republiky už 
ale zavítala kapela dříve, a to konkrétně v dubnu 2013 
a dále v lednu 2016, kdy už úspěšně hrála pro celou O2 
arénu v rámci turné Smoke + Mirrors.
	 Tato kapela se pyšní mnohými oceněními, i když 
momentálně ji neminula ani kritika, která je připisována 
jejich novému albu s názvem Evolve. To vypustili do světa 
před nedávnem. I přesto, že má obrovské zastánce, kteří si 
nové pojetí chválí až do oblak, je nutno podotknout, že se 
styl hudby opravdu od předešlých dvou alb liší. Draci totiž 
vsadili více na popovou stránku. Ale i přesto, že to byl risk, 
hity jako „Thunder“ nebo „Believer“ se stále drží na 
prvních příčkách globálních žebříčků. 

Michaela Thomasová

Tipy do playlistu: 
- I'm So Sorry
- On Top of the World
- Rise Up
- Believer
- Demons
- Polaroid
- Not Today



RECENZE

ANIE SONGE - TOVÁRNA NA SNY

Songe, francouzsky snílek. 

Anie, holka, která si toho ve svém 

životě vytrpěla hodně, a tak se 

rozhodla neškodným způsobem 

pomoci ostatním - napsala knížku 

o tom, jak se správně radovat, snít 

a mít rád. 

Anie Songe je česká 

bloggerka, která, ač je jí teprve 

něco přes dvacet, zažila opravdu 

hodně. Na střední si na vlastní kůži 

vyzkoušela, jaké to je trpět jak 

anorexií, tak bulimií a následně 

i podlehnout depresím. Nakonec 

však úspěšně odmaturovala, našla 

lásku a rozhodla se zapomenout na 

všechno, co se jí stalo. A zvládla to 

na jedničku s hvězdičkou. V devatenácti odjela pracovat do 

Londýna, následně žila a pracovala na Bali a žila si jednoduše 

podle svého.  

. 
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Jak sama Anie píše ve 

svojí knížce Továrna na sny, 

nikdy není tak zle, aby nemohlo 

být hůř, a je jen na nás, jak svůj 

život prožijeme. Chce to odvahu 

a chuť riskovat, to jo, ale prý to 

stojí za to. 

Knížka se mi líbila, 

protože ať máte jakékoliv 

trápení, dokáže povzbudit. 

Neříkám, že souhlasím se vším, 

co Anie píše, někdy je taky 

potřeba vzít rozum do hrsti, ale 

z velké části se má jednat tak, 

jak srdce káže. A v tom Anie 

vyniká. Tím chci říct, že občas je 

knížka na můj vkus napsaná až 

v příliš „hipíkovském“ stylu, ale 

dokážu to překousnout.

Na blogu Anie Songe ( máte www.aniesonge.com)  

možnost si přečíst jednu z kapitol s názvem Jak si správně 

přát. Zkuste to, celkem to stojí za to. 

Barbora Křížová

http://www.aniesonge.com


POVÍDKA

Pi-vo
Když snad po tisící procitám z polospánku, venku je stále tma. Hvězdy jsou schované za mraky, mezi kterými tu 

a tam probleskne zbývající srpek couvajícího měsíce. Pootevřeným oknem se dovnitř pokoje dostává chladný vzduch 
podzimní noci a až na občasné netopýří zašelestění je venku ticho. 

Nemůžu spát. Už kolikátou noc za sebou. Místo vytouženého spánku se jen převaluji v posteli ve snaze najít 
vhodnou polohu, ale bezvýsledně. Nad ničím nepřemýšlím. Jsem příliš unavená na to, abych uměla racionálně myslet, 
a o to víc mě proto udivuje fakt, že vytoužené spočinutí v podobě sladkého spánku ne a ne přijít. 

Z nočního stolku beru do ruky mobil, abych se podívala na čas. Náhlá záře mě doslova oslní. Oči si zvykají až za 
pár vteřin. Je přesně 2:36. Chvíli si s mobilem hraji a částečně doufám, že mě to aspoň trochu uspí. Ale vím, že je moje 
doufání zcela bezpředmětné. 

„Luci?“ blikne mi z ničeho nic zpráva. 
„Ano?“ odpovím ve vteřině. 
„Spíš?“ Hloupá otázka. 
„Bohužel.“ Hloupá odpověď. 
„Pi-vo?“ Nepiju pivo. 
„Teď?“ Přece jen je noc.  
„Teď!“ Na druhou stranu… 
„Tak jo.“ Nemám co ztratit. 
„Za 10 minut dole.“ Konec konverzace. 
Přesně 28 vteřin mi trvá, než se vzpamatovávám a než mi dochází, k čemu jsem se právě upsala. Ale co na tom. 

Cítím, že už bych stejně neusnula. Vylézám z postele, beru z židle rifle a rychle je na sebe soukám. Tričko, ve kterém 
jsem se dnes pokoušela spát, do nich zastrkávám a na to si ještě oblékám chlupatou mikinu s kapucí. Jsem připravena 
vyrazit. 

Za dalších šest a půl minuty stojím před naším vchodem. Ruce mám v kapsách a mezi prsty žmoulám klíče. 
Nervózně se rozhlížím kolem. Přece se na mě nevykašlal… 

Odněkud z dálky se ke mně blíží postava s černou kapucí, která nese v levé ruce dvě flašky a pravou na mě zběsile 
mává. Ulevuje se mi. Aspoň někdo dodržel svůj slib. 

„Vzpomněl jsem si, že pivo nepiješ,“ zasměje se Petr a podává mi jednu z lahví, „tady máš cider.“ Nic neříkám 
a láhev si od něj beru. Tímhle gestem v mých očích stoupl o milion procent, ačkoliv to není matematicky možné. 

Chvíli je tak jdeme, než se dostáváme k lavičce na začátku parku. Sedáme si. Pár minut mlčky sedíme a popíjíme 
každý svůj nápoj. Je mi dobře, konečně mohu volněji dýchat. 

„Proč teď nespíš?“ přerušuje ticho Petr. V jeho hlase slyším jakousi starost. 
„Já vlastně nevím,“ říkám po pravdě. „Nic se neděje, je mi dobře. Nechápu to.“ 
„Musíme tě unavit!“ zasměje se Petr, když pochopí, že mu nelžu. Bere mi z ruky láhev a vyhazuje ji do 

nejbližšího odpadkového koše společně s tou svou. Pak mě bere za ruku.  
„Co děláš?“ ptám se se smíchem. 
„Musíme tě unavit!“ opakuje Petr a táhne mě směrem od lavičky, „Jdeme běhat!“ 
„Co?“ směju se, ale jdu. Nemám co ztratit. 
Snad nikdy jsem neběžela tak rychle, tak dlouho v kuse a tak vysmátá. Když se konečně zastavujeme, hrozně mě 

píchá v boku, ale je mi úžasně. 
„Tak co?“ kývá na mě Petr, když vidí, jak se svíjím kvůli píchajícímu boku. 
„Myslím, že mi to stačí,“ říkám v pauze mezi smíchem a funěním. 

Do postele ulehám asi o půl hodiny později. Po tom, co se já i Petr trochu vydýcháváme při chůzi k mému domu. 
A po tom, co jako myška proklouzávám do mého pokoje. Jsem unavená a oči se mi zavírají. Běh splnil svůj účel. 

Už už chci zavřít oči a poddat se spánku, když mi na mobilu blikne zpráva od Petra: „Dík, dobrou.“ 
Usměju se. „Dobrou,“ odpovím, vypínám mobil a balím se do peřin. Kouzelnému spánku už nic nebrání. 

Barbora Larischová
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SPORT VE SVĚTĚ 
O PRÁZDNINÁCH

Každý rok jsou prázdniny plné sportovních událostí. Stejně tomu bylo i letos. My si teď přiblížíme ty nejvýznamnější. 
	 Hned první prázdninový den začal největší cyklistický závod na světě, a to Tour de France. Již 104. ročník tohoto 
závodu odstartoval v Düsseldorfu a skončil na slavné Champs-Élysées v Paříži. Celého závodu se zúčastnilo 198 jezdců 
z 22 týmů. Po jednadvaceti etapách se celkovým vítězem stal již počtvrté Chris Froome. 
	 Mezi nejvýznamnějšími sportovními událostmi léta nesmí chybět Wimbledon. Na perfektně střižených kurtech 
slavného All England Clubu byla k vidění ta největší tenisová esa, a co se hry týče, mohli jsme sledovat přehlídku snahy, 
nasazení, výdrže i taktiky. Vše to začalo v pondělí 3. července a vyvrcholilo finálovými zápasy o víkendu 15. a 16. 
července. Po náročných 14 dnech trofeje nad hlavu zdvihli Španělka Muguruzaová a suverénní Švýcar Roger Federer. 
Jednalo se o jeho 8. triumf na Wimbledonu. 
	 Jednou z nejsledovanější sportovní událostí tohoto léta bylo Mistrovství světa v atletice v Londýně. Několik 
desítek českých atletů zde usilovalo o medaile v různých disciplínách. Pro Českou republiku se nejúspěšnější disciplínou 
mistrovství stal hod oštěpem. Barbora Špotáková zde získala zlatou medaili a o pár dní později ji doplnil Jakub Vadlejch 
medailí stříbrnou a Petr Frydrych bronzovou. Mezi nejvýraznější momenty tohoto mistrovství patřila rozlučka Usaina 
Bolta se sportovní kariérou, kterou zakončil 3. místem na stometrové dráze a nedokončenou štafetou. 
	 Toto byly nejvýznamnější sportovní události tohoto léta. S nastupujícím školním rokem se ke sportu vrátí také 
Slezské gymnázium a o tom, jak se s jednotlivými odvětvími jeho žáci poperou, budeme naše čtenáře také informovat. 

Matyáš Mička

Roger Federer zvedá vítěznou trofej nad hlavu Olympijský stadion v Londýně byl dějištěm 
letošního Mistrovství světa v atletice

Jedna z posledních etap Tour de France



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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