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ROZHOVOR

Co nám o sobě řekl 
pan učitel Kamil Plaček

Chceme se také zeptat na Vaši dráhu učitele:

6. Učíte španělský jazyk. Co Vás přimělo jít 
studovat učitelství a proč jste si vybral tento 
předmět?

Je pravda, že mi španělština změnila život. 
V revolučním roce 1989 jsem po maturitě nastoupil  
jako učitel na ZŠ v Píšti u Hlučína. Kdybych tak 
neudělal, tak by mě zavřeli. Na vojnu jsem nešel, 
mám modrou knížku. Neuvěřitelné. Bylo mi 18 let. 
Učitelství máme v rodině. Už můj praděda byl 
venkovským učitelem ve Vyšních Lhotách u Frýdku-
Místku. Já jsem v těch prvních letech učil všechny 
předměty, včetně hudební výchovy. Moje oblíbená 
píseň byla stejná jako u T. G. Masaryka „Ach synu, 
synku“ a ve výtvarné výchově jsme kreslili nejhezčí 
budovu ve vesnici, což byl kostel. Tak trošku rebel. 
Přišla revoluce a s ní velké změny. Otevřely se nové 
obory, v Olomouci španělský jazyk s historií, 
připravil jsem se na přijímací zkoušky a zkusil štěstí. 
Povedlo se. Začalo nás studovat pět v oboru 
a dokončili jsme tři. Měli jsme překládat dokumenty 
psané v kastilštině, především korespondenci 
s madridským dvorem uloženou v archívech. Všichni 
jsme však skončili jako učitelé, v Prostějově, 
Olomouci a v Opavě a nelitujeme. 

7. Kdybyste teď mohl změnit své dřívější 
rozhodnutí stát se učitelem, udělal byste to? A čím 
byste dnes byl?

Cestovatelem fotografem. Číšníkem na horské 
boudě. Hajným v lese. Stolařem. Poutníkem. To jsou 
ale jen romantické představy. Práce učitele 
španělštiny se mi líbí a jsem spokojen. 

Dovolte, abych Vám položila tyto obecné 
otázky: 

1. Co děláte rád ve svém volném čase? 

Rád cestuji, a to výhradně jen po Evropě. Čtu 
cestovní průvodce, dívám se do map a plánuji cesty. 
Běhám na kopec Hanuše v Hradci nad Moravicí, 
kde mám svůj 45minutový okruh a „svůj“ les.  
Chodím do sauny, když potřebuji něco domyslet 
a zapomenout na práci. Mám rád wellness a masáže.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?

Myslíte průvodce Španělskem? Projel jsem už 
téměř všechny provincie (17), a tak bych už možná 
mohl napsat vlastního průvodce a z něho si číst. 
Málem bych zapomněl, učebnice španělštiny, se 
kterou trávím více času než se svoji rodinou.

3. Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 

Folk a country. Při práci na zahradě poslouchám 
Country radio. Mám ale také rád Pink Floyd, 
ZZ TOP, Imagine Dragons a OneRepublic.

4. Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?

Amélie z Montmartru. Jako španělštinář mám rád 
francouzské filmy. Na filmu Amélie z Montmartru 
se mi líbí všední tajemnost, každodennost, prosté 
chvíle, detaily v životě, kterým věnujeme málo 
pozornosti, radost z maličkostí, umění udělat radost 
druhému a samozřejmě tajuplný úsměv herečky 
Audrey Tautou.

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

     
       Žádné. 
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ROZHOVOR

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

Práce na Slezském gymnáziu mi umožnila se rozvíjet. 
Docela se mi daří získávat granty na projekty a tak 
spolupracovat se zahraničními školami v Norsku, 
Švédsku a Španělsku. V rámci programu Erasmus+ 
připravujeme pokračující projekt El que viaja a nový 
ve spolupráci s anglickou školou v Plymouth. Moc se 
na to těším. Rád pracuji s aktivními studenty 
(a kolegy), kteří mě vždy překvapí svou chytrostí 
a schopností věci posouvat dál k dokonalosti. Na 
Slezském gymnáziu už učím poměrně dlouho. Musel 
bych se podívat do svého portfolia. Já tak ty roky 
nepočítám, nejsou pro mě důležité. Dříve jsem 
pracoval jako učitel na Podnikatelské škole v Opavě, 
na Zámeckém okruhu 29. Celý můj profesní život je 
tak spojen s jednou budovou. Zažil jsem povodně 
v roce1997 – voda zaplavila tenkrát celé přízemí – 
zřízení počítačových učeben, budování různých 
příček a zase jejich bourání, zvětšování a zmenšování 
učeben a kabinetů apod.

9. Jaký je Váš nej- (největší, nejoptimističtější, 
n e j r a d o s t n ě j š í ,  n e j h o r š í ,  n e j d ě s i v ě j š í , 
nejpesimističtější) zážitek z dosavadní učitelské 
kariéry?

   Nevím, jestli je to největší zážitek, ale velice rád 
vzpomínám na momenty v Granadě, kde jsem byl 
společně se studenty v rámci projektu 56 v roce 2015. 
Dopoledne byla výuka a odpoledne jsme objevovali 
krásy Granady. Studenti následně byli tak unaveni, že 
se poslední dobrovolné prohlídky kláštera La Cartuja 
zúčastnili jen čtyři věrní a dopadla tak, že nás tam 
vlastně nepustili. Našel jsem hned alternativní 
program, návštěvu univerzity v Granadě, Hospital 
Real, budovy z dob katolických králů. Opravdu 
nezapomenutelné bylo povídání v prostorách starého 
patia o plánech a budoucnosti. Dalším radostným 
momen tem by lo  rozhodnu t í  vyda t  s e  na 
svatojakubskou cestu poté, co jsem jednoho letního 
rána potkal Lucii K., která se plná zážitků vrátila 
z této poutní cesty. Dala mi impuls a odhodlání 
neodsouvat dále tuto pouť a vydat se na ni. To jsem 
také učinil v roce 2016, kdy jsme společně s  dcerou 
ušli 550 km, a vím, že se na tuto cestu vrátím. 
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Jak je důležité míti Filipa

Na začátku divadelní sezóny jsem si koupila 
předplatné do našeho Slezského divadla, protože podle 
mého názoru život bez divadla není život. Se smutkem 
v srdci však musím říct, že jsem toho zatím jen litovala. 
Poslední dobou si s naším opavským divadlem nijak 
zvlášť nerozumím. Nejde mi o herecké výkony, to vůbec 
ne. Mluvím teď spíše o té výtvarné stránce divadla, a to 
o kostýmech a kulisách. Vždy, když jdu do divadla, tak se 
hrozím, co mě čeká. Tento měsíc jsem šla na divadelní hru 
Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa a tak nějak 
vnitřně jsem byla smířena s tím, že se místo do 
viktoriánské Anglie budu nucena přenést do hipísáckého 
New Yorku 70. let. Popravdě bych se tomu ani nedivila. 
Ovšem opak byl pravdou a příjemným překvapením. 

� . 

�
�

Oscar Wilde žil v letech 1854–1901. Mezi jeho nejznámější 
díla patří kniha Obraz Doriana Graye a právě již zmiňovaná 
hra Jak je důležité míti Filipa. Jde o komedii, která 
pojednává o osudech čtyř mladých Angličanů, jednoho 
fiktivního bratra, jednoho fiktivního přítele, který je vlastně 
zároveň tím bratrem, který umře a vzápětí přijede a je někdo 
úplně jiný a pak je to vlastně on, ale není, protože už od 
začátku to byli dva lidé, z čehož jeden není skutečný. 
Kdybyste na toto představení šli, radím vám dobře, pro 
jednou v divadle neusněte. 

Jak jsem již řekla, k mému nadšení je provedení 
Slezského divadla této hry zcela klasické a jednoduché, pro 
tentokrát je to opravdu příjemná změna. Tuto činohru mohu 
v našem divadle jen a jen doporučit

     Barbora Křížová
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„Jsi krásná,“ zašeptal a v očích se mu zvláštně 
zablesklo. 
 Sklopila jsem pohled. Kdyby nebyla tma, bylo by 
vidět, jak se červenám. 
 „Proč mi to říkáš?“ zeptala jsem se, když jsem 
ucítila, že mi z tváří zmizela horkost a červeň. 

„Protože…“ nedořekl. Věta zůstala viset ve 
vzduchu. Nevyřčená slova se zhmotnila v neblahé tušení. 
Než jsem stihla cokoliv říct, položil mi hlavu na rameno. 
Oněměla jsem. A jen jsem doufala, že se mýlím. Že moje 
tušení není správné. 

Když konečně popadám dech, na nic nečekám 
a rozbíhám se dál. Silonky už mám od kamínků celé 
potrhané. Chodidla rozedřená a rozbolavělá. Už ale 
nechci zastavit. Nemůžu se znovu poddat myšlenkám na 
minulost a budoucnost. Nemůžu. 

Když mi položil hlavu na rameno, měla jsem 
pocit, jako by se mi zcela odevzdal. Jako by mi dal svou 
veškerou důvěru. Jako by mi dovolil rozhodovat o jeho 
osudu. Nelíbilo se mi to. Nejenže to bylo pod jeho úroveň, 
ale taky jsem si byla jistá, že já pro něj to stejné 
neudělám… 

Když mu zazvonil mobil, kvůli taxíku, který stál 
před vchodem, neskutečně se mi ulevilo. A cítila jsem 
vůči taxikáři nebývalou vděčnost. 

„Tak pojď,“ řekla jsem a donutila jej zvednout 
hlavu, „musíme jít.“ 

Ač neochotně, přece jen vstal a šel si pro kabát. 
Využila jsem příležitosti a vyběhla ven. Zaťukala jsem 
taxikáři na okýnko. 

„Pojede jenom pán. Kdyby měl nějaké námitky, 
neberte je vážně. Já se projdu. Pěkný večer.“ Nečekala 
jsem, jestli taxikář něco namítne. Jen jsem si zula boty a 
co nejrychleji se rozběhla do tmavé noci. 

Dubnový vzduch prostupoval mým tělem, když 
jsem běžela nočním městem… 

 

Barbora Larischová

Útěk

Chladný dubnový vzduch prostupuje mým 
tělem, když po špičkách běžím nočním městem. Bez bot, 
jen v silonkách, se snažím utéct před čímsi, co mě 
v myšlenkách pronásleduje. Rudé lodičky držím pevně 
v rukou, díky tomu dokážu běžet tak rychle. Oči mě pálí 
slzami, v hlavě to ale svádím na vítr, který mi divoce 
naráží do tváře. 

V boku mě píchá. Cítím, že už skoro nemůžu 
popadnout dech. Ještě chvíli a budu muset zastavit. 
Děsím se toho. Takhle alespoň podvědomě utíkám před 
myšlenkami. Jakmile zastavím, jsem si jistá, že mě 
dostihnou. 

Jako poslední dva jsme seděli v baru. Bylo už 
dávno po zavíračce, ale vzhledem k tomu, že jsme tam 
oba pracovali a měli jsme poslední směnu, to vůbec 
ničemu nevadilo. Celý večer byl náročný. Lidé byli 
nepříjemní a opilí, chovali se hrubě. Seděli jsme spolu 
proto vzadu na gauči, já pila džus, on pivo a společně 
jsme odpočívali a čekali, až přijede taxík. Jako obvykle 
jsme mluvili o všem možném i nemožném. Souznění 
mezi námi mě často překvapovalo. S málokým jsem si 
kdy rozuměla tak moc jako s ním… 

Od dob, kdy jsem ho poznala a kdy jsme se začali 
nějakým způsobem bavit, jsem ho brala jako velmi 
dobrého přítele. Jednoho z nejlepších. Nikdy mě 
nenapadlo, že by mezi námi mohlo být něco víc. A věřila 
jsem tomu, že on to vnímá stejně. Vždy jsem byla 
zastánkyní toho, že láska by měla být konjunkcí rozumu 
a citů. Tedy, aby logicky dávala smysl a zároveň tam byla 
ještě ta pomyslná jiskra. A proto jsem vnímala, že vztah 
nás dvou by měl sice v logičnosti všechny předpoklady, 
ale ta jiskra, ta přidaná hodnota, tam prostě chybí. 

Zastavuji se a lapám po dechu. Už nemůžu. 
Předkláním se, rukama se opírám o stehna a snažím se 
nadechnout. Oči se mi v tu chvíli zalévají slzami. Horké 
mi stékají po tvářích. Neumím je zastavit. Možná ani 
nechci. Cítím v sobě bolest, nehorázně mě mrzí, co se 
stalo. Mrzí mě, že pokud jsem mu neublížila před chvílí, 
budu ho muset ještě hluboce ranit. 

„Proč mlčíš?“ zeptala jsem se ho po několika 
minutách ticha. „A proč na mě tak zíráš?“ zasmála jsem 
se.”
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ERASMUS +

 Čtvrteční program bude zahájen ve škole, kde se 
studenti pokusí o formulaci a obhajobu tzv. zelených 
přikázání, tedy sady pravidel pro chování v přírodě, která 
by měli dodržovat lidé nejen ve Švédsku, ale všude na 
světě. Poté bude slavnostně zasazen poslední z našich 
Stromů přátelství. Odpoledne bude ve znamení aktivního 
sportu, protože se účastníci zapojí do orientačního běhu 
organizovaného švédskou delegací. Orientační běh je 
tradičním sportem právě v okolí Skövde, které již 
v minulosti hostilo mistrovství světa v této sportovní 
disciplíně. Trasa povede opět v oblasti Billingen, kde se 
nachází i orienťácké zázemí na chatě Hagenstuga. Tam si 
pak všichni zájemci mohou za odměnu pohovět v sauně 
a získat tak další nezapomenutelný skandinávský zážitek.
� Zatímco páteční dopoledne bude pracovní, bude 
totiž třeba připravit průběžné záznamy z mobility 
k prezentaci, odpoledne zavede účastníky k jezeru 
Vättern, které je jedním z největších a nejslavnějších 
švédských jezer. Součástí exkurze bude i návštěva 
jezerního městečka Hjo, které je jednou z nejstarších 
doložených obcí ve Švédsku. Součástí programu bude 
také návštěva lanového centra, kde opět každý 
může změřit své síly a posílit fyzickou kondici.  
� Sobota bude pro studenty volným dnem, učitelé se 
sejdou k vyhodnocení mobility. Odpoledne budou pak 
hodnotit studenti – vyjádří se v rámci evaluace 
k jednotlivým aktivitám. Nabitý týden bude zakončen 
sobotní společnou večeří v hostitelských rodinách.
� Neděle přinese bohužel loučení. Věříme však, že 
všichni budou odjíždět bohatší o zážitky i přátele.

Klára Adamopulosová

Duben přinese v projektu ERASMUS+ poslední 
mobilitu, šest vybraných studentek se podívá v termínu 
od 14. do 22. dubna do švédského města Skövde. 
Pojďme zjistit, co naši delegaci během pobytu čeká.
� Vlastní program mobility bude zahájen v pondělí 
16. 4. v prostorách místní knihovny. Poté nás naši 
hostitelé provedou městem, kde se švédští studenti 
promění v turistické průvodce a doplní prohlídku vstupy 
ve španělštině a angličtině. Součástí procházky bude 
i oficiální přijetí na radnici. V poledne dostane opavská 
delegace možnost porovnat školní jídelnu hostitelského 
gymnázia s naší vlastní. Na odpoledne připadne 
prezentační blok, kde studentské týmy předvedou 
produkty, které si nachystaly před mobilitou. Za odměnu 
se k večeru studenti odreagují při lasergame.
� V úterý se začne odvíjet blok workshopů, které 
švédští partneři připravili. Během dopoledne budou mít 
studenti možnost setkat se se zástupkyní organizace pro 
ochranu přírody, která povede debatu na téma Zóny 
ochrany ve Švédsku a pravidla vstupu do chráněných 
oblastí. Odpoledne se pak všichni vypraví na exkurzi do 
oblasti Hornborga, kde se nachází světově proslulá 
rezervace s hnízdišti jeřábů popelavých.
� Ve středu se účastníci mobility mohou těšit na 
další přírodopisný zážitek, protože program je zavede do 
přírodního parku rozkládajícího se na kopci Billingen. 
Jedná se o celodenní exkurzi. Zde v přírodě se odehraje 
i oběd formou pikniku. Po něm si studenti vyzkouší 
techniku jízdy na kánoích na jednom z místních jezer 
jménem Simsjön. 
�

Poslední mobilita - projekt končí, přátelství pokračuje



ZAJÍMAVOST

Dnes si povíme něco o v současné době již 
vyhynulém živočichovi. Jeho jméno zní dronte 
mauricijský nebo blboun nejapný, někdy přezdívaný 
jako dodo. Jedná se o nelétavého ptáka, který obýval 
ostrov Mauricius. Byl poměrně velký – měřil asi metr 
a vážil kolem 23 kilo. Jeho peří bylo zbarveno do 
modrošeda, měl dlouhý zahnutý zobák, silné žluté nohy 
a malá křídla, která ale nevyužíval. Živil se převážně 
ovocem. 

Jeho mozek dosahoval velikosti vlašského 
ořechu, což mnohé vedlo k myšlence, že dodo je oproti 
ostatním druhům ptáků velmi hloupý. Odtud také 
pochází jeho název blboun nejapný. Ten mu přidělili 
Portugalci, kteří ho jako první spatřili v roce 1505, když 
přistáli na ostrově. Název pochází ze starého 
portugalského slova „doudo“, které znamená hlupák. 
Pravděpodobně ho tak pojmenovali proto, že se vůbec 
nebál lidí a taky nelétal, což z něj dělalo velmi snadnou 
kořist. Uvádí se, že jej lidé nejdřív začali lovit kvůli 
masu, ale později zjistili, že je moc tuhé a nechutná 
dobře. Další osadníci ho dokonce kvůli jeho nedobré 
chuti nazývali „odporný pták.“ 

Dronte „Dodo” mauricijský

Hlavním problémem, který zapříčinil jeho 
vyhubení, bylo zatažení invazních druhů na Mauricius. 
Když tam přišli první lidé, přivezli s sebou například 
krysy, prasata či opice. Tyto druhy vybíraly dronteho 
hnízda, a tak se počty těchto ptáků začaly snižovat. 
K jejich vyhynutí přispělo také kácení lesů, kde dronte žil.
Tento druh vyhynul ke konci 17. století. Některé zdroje 
uvádí, že to bylo v roce 1662, kdy posledního žijícího 
jedince viděl ztroskotaný námořník. Jiné zdroje uvádí rok 
1681. Poslední dronte byl zabit méně než sto let po objevu 
tohoto druhu. 

Kvůli jeho důvěře vůči lidem zmizel ze světa 
dříve, než se o něm dalo zjistit více informací. Vědci 
dlouhou dobu nevěděli, z jakého druhu se dronte vyvinul. 
To jim umožnila až pozdější moderní věda a zbytky DNA, 
které potvrdily, že patřil mezi holuby a nejvíc byl 
příbuzný druhům, které žijí v Africe.
 Žádné exempláře tohoto druhu se dodnes 
nedochovaly. Několik muzeí však vlastní jeho kostru. 
Kosterní pozůstatky byly nalezeny i ve sbírkách 
Rudolfa II., ty jsou dnes uchovány v Národním muzeu 
v Praze. 
 Je smutné, že se lidem podařilo tento druh 
vyhubit. Dodo dodnes zůstává symbolem ostrova 
Mauricius, který ho má ve svém znaku.

Klára Adamopulosová
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FILM

Dynasty

V tomto čísle jsem se rozhodla, že vám pro změnu 
představím seriál, protože jsme jimi doslova zasypáni. 
O některých si myslím, že by bylo škoda je nevidět. 
� Jedním z mých oblíbených se v poslední době stal 
seriál zvaný Dynasty (Dynastie). Kdokoliv, kdo má rád 
drama, se v tomto seriálu bude přímo vyžívat, protože tam 
se toho děje tolik, že nevíte, z čeho být šokováni dříve. 
Dynasty je americký televizní seriál spadající pod žánr 
mýdlové opery. Jedná se o reboot seriálu Dynasty z 80. let 
20. století. 

� Seriál  pojednává o miliardářské rodině 
Carringtonových, kteří vlastní velkou firmu vyrábějící 
energii pro celou Atlantu. Poté, co si Blake, otec dcery 
Fallon a syna Stevena, přivede domů novou snoubenku, 
rozpoutá se mezi jeho dcerou a nynější láskou válka. 
Fallon totiž, jakožto chytrá, sebevědomá žena 
předpokládala, že se stane provozní ředitelkou 
společnosti, ale poté, co se její otec zamiloval do své 
podřízené, rázem se vše změní. Povýšení nakonec 
dostane nová snoubenka Cristal. Cristal je mladá, 
cílevědomá, ale hodná žena. Jak už to ovšem bývá, 
všichni ji berou jenom jako zlatokopku, která jde za 
penězi. A její nevlastní dcera jí vůbec nepomáhá. Naopak, 
snaží se ji za každou cenu pošpinit. 

�
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Když se dozví o jejím bývalém románku s mužem, jenž 
pracoval pro jejich firmu, postará se o to, aby se to taky 
všichni dozvěděli. 
� Tyto žabomyší války se Blakeovi vůbec nelíbí. 
Jejich rodina si nemůže dovolit skandály. A jak později 
vyjde najevo, těch skandálů už bylo až nad hlavu. Ale 
jak to, že se žádný z nich neobjevil na titulce bulvárů? 
Podplácejí snad Carringtonovi někoho? Útoky proti 
nim však mohou mít ještě závažnější důsledky, než být 
otištěn v novinách! Neocitne se někdo z rodiny 
například ve vězení? To vše a ještě víc se dozvíte, když 
tomuto seriálu (zatím 1. série) dáte šanci. Věřte mi, stojí 
to za to! 

   

   

   

   

   

  M i c h a e l a  S c h w a r z o v á



HUDBA

Bea Miller

Tato mladá Američanka vstoupila do povědomí 
fanoušků hlavně díky X-factoru, ve kterém se umístila 
na skvělém devátém místě. Už tehdy, konkrétně 
v pouhých třinácti letech, si Beatrice dokázala získat 
porotu i diváky. Poté začala nahrávat covery písní na 
sociální síť Youtube. Od té doby se ale mnohé změnilo 
a Bea už má za sebou dvě alba plné její vlastní, jedinečné 
tvorby.
� První nese název Not an apology, a kdybychom 
ho měli porovnat s nejnovějším albem Aurora, můžeme 
zaznamenat obrovskou změnu a „evoluci“ v její tvorbě. 
Zatímco prvotina je také skvělá a opravdu rytmická 
deska, Aurora vyniká svou originalitou a zpracováním. 
Obdivuhodný je i způsob, jakým bylo album 
představeno. Písně byly rozděleny do celků, které nesly 
název barev – Blue, Red, Yellow + finální album Aurora. 
Sama umělkyně přiznala, že mnohé skladby, které 
napsala, jsou inspirovány jejím životem. 

�
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� Ocenění hodný by měl být i text písní, který nese 
poslání, jež je důležité v dnešním světě. A to je láska k sobě 
samému (skvělým příkladem je píseň S.L.U.T.). Bea 
Miller je zkrátka devatenáctiletá žena, která se za svůj 
názor nestydí a jednoduše chce inspirovat své fanoušky, 
aby se tímto řídili také. A jaká je lepší metoda než to 
zakomponovat do skvělé hudby?
� U nás není tato zpěvačka až tak známá, úspěch 
slaví hlavně v USA, ale to je něco, co bychom měli změnit, 
protože její tvorba za poslech opravdu stojí. Tímto vás tedy 
všechny vyzývám, abyste hudbě Bea Miller dali šanci!

„Hudba je to, jak dýchám. Díky ní jsem naživu.“

Tipy do playlistu:

S.L.U.T.
Motherlove
Rich kids

Buy me diamonds
Bored

Song like you
Repercussions
I can't breathe

Michaela Thomasová



RECEPT
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Zeleninové rizoto z černé čočky

  

Postup: 
         
1. Nejprve je třeba uvařit čočku doměkka. Když je hotová, lehce ji propláchněte, slijte vodu a odložte stranou. Proč 

použít zrovna černou čočku belunga? Na rozdíl od klasické čočky se nemusí namáčet, zrychlí se tedy celý proces 
vaření. Oproti klasické čočce je drobnější, obsahuje velké množství bílkovin i vlákniny. Vyznačuje se svou oříškovou 
chutí.
       

2. Připravte si všechnu zeleninu. Cibuli nakrájejte na tenké plátky, cuketu na kostičky. 
    
3. Na oleji osmažte cibuli dozlatova, přidejte cuketu, mražený hrášek, kukuřici a nechte vše změknout. Přimíchejte 

čočku. Dochuťte solí a pepřem, podle vlastní chuti můžete přidat i bylinky. 
  
4. Servírujte s volským okem. 

Dobrou chuť přeje Aneta Macolová  

Připravte si:

    - cibuli

- mražený hrášek, kukuřici 

- jednu menší cuketu 
   
- černou čočku belunga (nebo i červenou 
čočku či klasickou čočku – podle vaší 
chuti) 

- olej 

- sůl, pepř 



Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: 

Aneta Macolová, Klára Adamopulosová, Michaela Thomasová, Matyáš 
Mička, Barbora Larishová, Michaela Schwarzová, Barbora Křížová  

a Viktorie Pavlíčková.
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