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...a bitva studentů s učiteli 
začíná nanovo!

Nový školní rok je tradičně obdobím velice 
hektickým, kdy se studenti musí dostat 
z opojné prázdninové nálady a učitelé jim 
z této nemoci výrazně pomáhají (zvláště 
někteří upřednostňují takzvanou léčbu 
šokem).

Některé studenty se podaří uzdravit dříve, 
jiné později, až stihnout nachytat první sérii 
pětek. A když se konečně vzpamatují – je tu 
kolo další. :) Však to už každý ze své vlastní 
zkušenosti dobře zná.

Ale ani učitelé nemají začátek lehký. Musí 
se dennodenně potýkat se zabedněnými 
studenty, kteří si nejsou schopni 
vzpomenout ani na věci ze základní školy. A 
tak je to všechno musí naučit znova, což 
zabere kus času, který jim posléze chybí k 
probírání nové látky.

Takovýto učitel ve skluzu je často mrzutý, 
z čehož jsou mrzutí i sami studenti, kteří 
nevědí, jestli si mají raději psát, co učitel 
bleskurychle diktuje, nebo nejdříve pochopit 
a pak si poznámky od někoho jiného 
dodatečně obšmahnout.

V ještě větším stresu jsou naši “malí 
prvňáčci”. Těm brzy vyprchá iluze o báječné 
elitní výběrové škole, na kterou se celé 
prázdniny tak těšili, protože doufali, že na 
gymnáziu konečně najdou uplatnění pro 
svůj nadprůměrný intelekt. :-D

S hrůzou zjistí, že na základní škole sice 
měli samé jedničky, ale po přechodu na 
střední je jim to houby platné. První hodinu 
biologie jsou doslova zavaleni přívalem 
informací, které si nestíhají ani zapsat a na 
základní škole by je probírali asi tak měsíc. 

Po nějaké době se však situace výrazně 
zlepší – to když se ruka po každodenním 
několikahodiném nácviku vykloubí do těch 
správných úhlů, které umožňují rychlopsaní.

Pořád si sice budou připadat jako chudáček 
Sokrates (Vím, že nic nevím.), ale po půl 
roce si na to zvyknou a začnou se cítit 
konečně normálně. Dokonce už přestanou 
vnímat pohledy otrhých veteránů, kteří se 
na ně dívají jako na škrty. 

Závěr října je už obyčejně rutina - to když 
prvák pochopí nepochopitelný systém, 
jakým jsou značeny jednotlivé učebny 
a zvykne si na neustálé cárání po chodbách 
a hledání tříd, pečlivě schovaných za třídou 
jinou.  ;)

Přesto milí studenti: Nepropadejte panice! 
Za pár úmorných, krutých a dlouhých 
měsíců jsou tu opět krátké dvouměsíční 
prázdniny.

Veronika Rychlá (3.D)
(za spolupráce bratra Davida z 2.A)
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Návrat do školních lavic



Je ráno. Škola volá. Ano, už je to tak. Zase 
se po dvou měsících prázdnin všichni 
školáci vrátí do lavic a zase jim nastanou 
krušné chvilky…! Tak s takovýmhle pocitem 
jsem se probouzela ráno 4. září 2006. 
věděla jsem, že to zase bude rok plný učení 
a učení, ale zároveň jsem byla plná 
očekávání, co mě to zase čeká. Měl to být 
můj první rok na střední škole.
Po vyhrabání se z postele se mě zmocnil 
strach. Strach z nových učitelů, z nových 
spolužáků, z nového stylu učení, z nové 
školy. Bála jsem se všeho. Seděla jsem u 
snídaně jako hromádka neštěstí a měla 
jsem sto chutí nikam nejít! Nakonec zvítězila 
zvědavost. Rozhodla jsem se, že to alespoň 
zkusím.

Slavnostně jsem se oblékla a vyrazila na 
zahájení školního roku do divadla. Protože 
jsem kulturní barbar a do divadla vůbec 
nechodím, měla jsem strach i z toho. 
Cestou se mi honila hlavou spousta 
myšlenek. Myšlenek už ne tak černých jako 
brzy ráno, ale spíše zvědavých. Už teď jsem 
chtěla vědět, jací budou mí spolužáci, jací 
budou lidé ve vedlejších třídách nebo jestli 
budu mít jako druhý jazyk španělštinu, 
kterou jsem si tolik přála. Byla toho prostě 
spousta!

Rychlostí blesku jsem se blížila k divadlu… 
a najednou jsem zůstala stát. Ani jsem se 
nehnula! Dívala jsem se na obrovské 
množství lidí. Slovo LIDÉ se mi začalo 
míhat před očima. Snažila jsem se trochu 
vzpamatovat, vystoupala jsem – celá ztuhlá 
– několik schodů, prošla hlavními dveřmi a 
v hlavě se mi promítla scéna jako z filmu:

…stojím v obrovské staré budově. Všude 
jsou pavučiny, světlo proniká jen tam, kde 
mu to dovolí špinavá okna. Na podlaze leží  
rozsypané sklo a kusy nábytku. Vtom se za 
mnou s obrovským třesknutím zavřou 
dveře. Dveře tak veliké, že si připadám jako 
ten nejmenší človíček na světě. A já tady 
zůstanu sama… 

Ale teď jsem nebyla sama, bylo kolem mě 
množství neznámých lidí. Obsadila jsem 
pěkné místo v hledišti a dál jsem už jen 
vnímala bouřlivý potlesk rodičů, kteří se 
snažili podpořit své malé (teď už velké) 
ratolesti.

Následoval adaptační kurz. Kurz, kvůli 
němuž jsem se rozhodla jít do školy. Těšila 
jsem se moc a moc. Byla jsem doslova u 
vytržení a v autobuse jsem byla mezi 
prvními. Seznamování začalo už při 
obsazování míst. Po příjezdu na místo jsem 
kolem sebe viděla jen usměvavé tváře. 
Pocit beznaděje a ztracenosti zmizel, ale ne 
na dlouho. Vrátil se při obědě, kdy jsem 
viděla tu „nejnařvanější“ jídelnu vůbec. Ale 
ani to mě neodradilo od kladného 
hodnocení kurzu. Poznala jsem nejen svou 
třídu, ale pochopila jsem, že vše nemusí být 
tak hrozné, jak to na první pohled vypadá. 
Tři dny jsou málo, ale svůj úkol splnily.

Chtěla bych poděkovat za adaptační kurz 
plný smíchu a zábavy bez zamračených 
tváří.

 K. Červenková (1. D)
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Mgr. Kamil Plaček (ŠJ – Dě)

Jak se rozkoukáváte v novém kolektivu, 
nevadí Vám ženská přesila?
Jsem mile překvapen optimisticky naladěným a 
usměvavým kolektivem. Ženská přesila mi 
nevadí, jsem na ni zvyklý, mám tři dcery a ještě 
k tomu jednu manželku.

Stanice Slezského gymnázia je Vaší první 
učitelskou zastávkou?
Slezské gymnázium je mé druhé působiště. 12 
let jsem učil na podnikatelské škole v Opavě.

Jste učitelem tělem i duší? Máte v úmyslu se 
této profese držet i v budoucnu?
Učitelské povolání máme v rodině.

Víte už, jak zkrotit nezbedné studenty?
Ano, vím. Léta jsem na tom pracoval.

A co pozice dívčího idola, bral byste ji?
Ne, stačí mi, že jsem idolem svých malých dcer.

Učitelské triky na rozdíl od téch 
žákovskýchpříliš známé nejsou. Platí na Vás 
hluboké výstřihy a krátké minisukně?
Nerozhoduje hloubka výstřihu, ale hloubka 
vědomostí, stejně tak množství látky na sukni, 
ale množství nabytých znalostí.

Přisvojujete si podíl na studentově postoji k 
předmětům, které je vyučujete?
Určitě. Snažím se vyvolat zájem o vyučovaný 
předmět a těší mě také zájem ze strany studentů.

Jste učitel španělštiny. Dokázal byste skrýt 
své češství a tvářit se jako rodilý Španěl?
Především jsem Evropan. Dokázal bych si ale 
představit žít ve Španělsku, kde se cítím jako 
ryba v moři.

Je Vám zároveň se španělským jazykem 
blízký i španělský temperament?

Určitě. Jazyk je prostředkem pro mé druhé ,,Já,,.

Pomocí které reálné historické postavy byste 
se charakterizoval?
Takovou postavu byste jen těžko hledali, ale 
momentálně na ní pracuji.

Představte si, že máte možnost cestovat časem 
– dopředu či dozadu. Vyhrála by to u učitele 
dějepisu cesta do minulosti?
Minulost je zrcadlem současnosti. A cesta do 
minulosti, vy o nějaké víte? 
Con un deseo que paséis todo bien. 

Eva Langrová, Jana Bálková (4.A)

Mgr. Jiřina Janišová ( Bi – Ch)

Na Slezském gymnáziu učíte teprve od září 
tohoto roku. Prozraďte nám, proč jste si 
vybrala právě tuto školu?
a) Je to pěkná budova.J
b) Nikam jinam mě nechtěli.JJ
c) Naskytla se mi neočekávaná nabídka učit na 
této  prestižní  škole,  tudíž  jsem  neváhala  zde 
nastoupit.
Samozřejmě c je správně!!!

Jak se vám zde líbí? Jste se vším spokojená? 
Například - jestli vše splnilo vaše očekávání.
Zatím se mi zde velmi líbí. Kromě vybavenosti 
chemické laboratoře jsem spokojená. Nelze však 
dělat závěry po tak krátké době.
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Co očekáváte od studentů?
Očekávám  od  nich  spolupráci,  připravenost  a 
výsledky...a čím mě dokáží potěšit? Věcnými a 
květinovými daryJJJ.

Jak se u vás měnila představa o budoucím 
povolání s přibývajícími léty?
Teprve teď začínám pozorovat přibývající léta…

Jaké máte záliby ve volném čase? Čemu se 
ráda věnujete?
Před úrazem jsem se aktivně věnovala sportu – 
aerobic, spinning, plavání, volejbal. Miluji tanec, 
veselé upřímné lidi, víno a…

Jakým typům partnerů dáváte přednost? Kdo 
vás dokáže okouzlit, naopak odradit?
Muž  musí  mít  charisma…a  alespoň  180  cm 
JJ.Dokáží mě okouzlit modré oči, tmavé vlasy 
a pěkný zadekJJ

Rychlotest!
Čemu z nabídnutých možností dáte přednost?

schody – výtah
hamburger – müsli
kolo – houpací kůň

společenská – samotářka
kondom – hormonální antikoncepce

piercing – tetování
ČR – zahraničí

vážná hudba – rock

J. Gabanyi (4. C)

Mgr. Jan Rozsíval ( AJ – Dě)

Jak se rozkoukáváte v novém kolektivu, 
nevadí Vám ženská přesila?
Docela rychle si zvykám. Už dávno nemám 
takovou tu žaludeční nervózu, jako když jdete k 
zubaři. Pokud jde o ženskou přesilu, tak nad tím 
jsem se ani nepozastavil, je mi to úplně jedno.

Stanice Slezského gymnázia je Vaší první 
učitelskou zastávkou?
Ne, rok a půl jsem učil na soukromé jazykové 
škole v Opavě. Tam to ale byla většinou práce s 
dospělými, takže úplně něco jiného. No vlastně 
většina zdejších studentů je už samozřejmě taky 
dospělá, takže uvidíme.

Jste učitelem tělem i duší? Máte v ůmyslu se 
této profese držet i v budoucnu?
Zatím opravdu nevím. Na té práci je spousta 
skvělých věcí, práce s mladými lidmi, 
prázdniny… Na druhou stranu je často strašně 
vyčerpávající, ještě skutečně nevím.

Víte už, jak zkrotit nezbedné studenty?
To je právě velký problém v dějepise, kde je plná 
třída žáků. Pracuji na tom.

 A co pozice dívčího idola, bral byste ji?
Spíše ne. Byla by to velká zodpovědnost, musel 
bych o sebe pečovat, holit se a chodit jako ze 
žurnálu…to mě moc nebaví.☺

Učitelské triky na rozdíl od téch žákovských 
příliš známé nejsou. Platí na Vás hluboké 
výstřihy a krátké minisukně?
Samozřejmě že ne!

Přisvojujete si podíl na studentově postoji k 
předmětům, které je vyučujete?
V každém případě. O tom se přece nedá vůbec 
pochybovat. Většina studentů přijde do kontaktu 
s dějepisem pouze ve škole, v mých hodinách. 
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Je tedy logické, že je od něj můžu buď odradit 
nebo naopak zaujmout. 

Jste učitel angličtiny. Dokázal byste skrýt své 
češství a tvářit se jako rodilý Angličan?
Nevím, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Asi ne. 
Angličané mají svou specifickou mentalitu a já 
jsem v Británii nikdy nebyl tak dlouho, abych 
mohl tvrdit, že ji skutečně znám. Navíc neumím 
moc předstírat.

Je Vám spolu s anglickým jazykem blízký i 
anglický temperament?
Částečně určitě ano. Hodně lidí si možná myslí, 
že jsou Angličané studení čumáci. Kdo v Británii 
byl, ví, že to není pravda. Ne že bych to 
schvaloval, ale jako příklad můžou sloužit 
skupiny tzv. britských pivních turistů v Praze. O 
jejich temperamentu se nedá pochybovat. 
Naopak blízká je mi většina jejich fotbalových 
fanoušků. Spousta lidí je považuje za nejlepší na 
světě. Když začne čtyřicet tisíc lidí zpívat God 
Save the Queen, tak je to opravdu elektrizující 
atmosféra a člověku běhá mráz po zádech. 
Pochopitelně nemluvím o hooligans.

Pomocí které reálné historické postavy byste 
se charakterizoval.
No to je přece úplně jasné: Jan Amos 
Komenský!

Představte si, že máte možnost cestovat časem 
– dopředu či dozadu. Vyhrála by to u učitele 
dějepisu cesta do minulosti?
Ano. Jsou určitá období, do kterých bych se 
vydal měnit tok dějin. Třeba do dubnového 
Rakouska roku 1889…

Eva Langrová, Jana Bálková (4.A)

Mgr. Lenka Kyjovská ( ČJ – VV)

Proč jste si vybrala zrovna naši školu?
Škola mi nabídla příležitost uplatnit se ve 
vystudovanému oboru. Také mám ráda Opavu. 
Pracovala jsem skoro 3 roky na základní škole, 
už to chtělo změnu.

Jak se vám tady líbí?
Začátky jsou vždycky těžké…Zatím se 
rozkoukávám, ještě nemohu posoudit. Studenti, 
kolektiv, pedagogové i škola na mne působí 
příjemně. Hlavně aby jste byli se mnou 
spokojeni vy.

Co očekáváte od spolupráce s našimi 
studenty?
No, právě tu spolupráci, abych mohla studenty 
dobře připravovat k maturitě. Očekávám asi to 
samé, co oni ode mne - spravedlivé, férové 
jednání, porozumění, abychom se na sebe těšili a 
nechodili do hodin s odporem.

Jak se měnila vaše představa o budoucnosti s 
přibývajícími léty?
Čím je člověk starší, tím více o všem přemýšlí. 
Na základě dobrých i špatných zkušeností mění 
žebříček hodnot. Já mám budoucnost teprve před 
sebou. A z vlastní zkušenosti už moc neplánuji, 
protože stejně je pak všechno úplně jinak. 

Čemu se věnujete ve svém volném čase? 
(záliby, oblíbené jídlo, pití atd.) 
Snažím se každé letní prázdniny cestovat a 
poznávat jiné země. Ráda sportuji, čtu knihy, 
také mě baví tvorba knižní ilustrace, ráda se 
podívám na dobrý film.

Jaký je váš nejoblíbenější podnik?
Myslíte hospůdku? Od té doby, co jsem 
navštívila irské hospody s irskou hudbou, mne 
moc zakouřené české hospůdky nelákají. Ono 
spíše záleží s kým v podniku jste a jestli se dobře 
bavíte. 

Jaký typ mužů se vám zamlouvá? Máte v 
nynější době partnera?
Asi ten ideální, jako každé jiné – pohledný, 
inteligentní , galantní, měl by být oporou a umět 
rozesmát. Ale takový není…Důležité je, aby si 
dva měli stále co dávat, nezevšedněli si. Ale na 
tom musí stále oba pracovat, opečovávat vztah, 
zalévat jako květinu. 
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Rychlotest!
Čemu z nabídnutých možností dáte přednost?

Schody -  výtah
hamburger - müsli
kolo - houpací kůň

jste spíš: samotář – společník
kondom – antikoncepce

piercing – tetování
Amerika – Nový Zéland

Rock - Regee
Richard Gere – Johnny Depp

Jolana Hájková, 4. C

Mgr. Ivan Peter ( Bi – TV)

Co Vás přimělo studovat zrovna Váš obor? 
Z donucení,chtěl jsem být lékařem a nedostal 
jsem doporučení od školy.

Je něco,co Vám vyloženě vadí na naší škole? 
Nic.

Dělal jste nějaký sport závodně? Máte nějaké 
vyšší úspěchy? 

Mistr republiky v gymnastice (1965), vodní pólo 
(1.liga), házená (1.liga), 12 let vrcholový sport.

Máte rád zvířata? 
Všechna – jak čtyřnohá tak dvojnohá. 

Na jaké škole jste vyučoval dříve? 
VOŠ a HŠ Opava.

Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? 
To se nezapomíná.

Jak vycházíte s ostatními kolegy ve škole? 
Domnívám se, že v pohodě.

Jaký je Váš oblíbený film,seriál nebo dáváte 
přednost dokumentům? 
Dávám přednost dokumentárním filmům 
(historické, přírodovědné).

Jaký je Váš názor na dnešní mládež? Jsou jiní  
než před pár lety? 
Každá mládež v jakémkoliv období má svá pro a 
proti, mně vůbec nevadí.

Kouříte? 
To naštěstí nééééé…..

 P. Brisudová, L. Jarkulišová, P. Kirschnerová 
(4.B)

Mgr. Zuzana Staňková ( ČJ – AJ)

Proč jste šla zrovna na naši školu?
Zatím mám takovou tu iluzi o bystrých a 
cílevědomých gymnaziálních studentech. No, 
uvidíme.

Jak se Vám tady zatím líbí?
Líbí. :)

Co očekáváte od spolupráce s vašimi 
studenty?

Tu spolupráci samotnou. A taky mladistvý 
optimismus, fantazii a přímost, které jsou snad 
nakažlivé.

Jak se měnila Vaše představa o budoucím 
povolání s přibývajícími lety?
Přes žurnalistické ambice na střední škole a 
představy o dráze překladatelky či práci 
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humanitárního pracovníka v Indii nebo v Africe 
na škole vysoké po nynější pedagogickou 
činnost. 

Jaký typ studenta jste byla?
Že by tzv. studijní typ? Většinou aktivní, někdy 
jsem se snažila trochu zašít, jindy mě asi bylo ve 
vyučování až moc slyšet, což mi teď moji 
studenti vrací. Na vysoké škole jsem se pak po 
počátečních studentských radovánkách postupně 
metamorfovala v odporného šprta. Ono to ale 
jinak nešlo.

Co děláte ve svém volném čase? (záliby, jídlo, 
pití)
Chodím na procházky kamkoliv, se psem i bez 
psa, čtu, poslouchám hudbu, fotím, chodím do 
kina nebo do divadla, vstřebávám filmy na 
DVD, jezdím na kole, plavu, věnuji se domácím 
pracím, trávím čas se svými bližními, cestuji na 
krátké i dlouhé vzdálenosti, jím, spím, přemítám 
nad svými studenty, to vše v různé míře, podle 
času, denní doby, ročního období a momentální 
nálady.

Jaký je Váš nejoblíbenější podnik?
Volba toho správného „kulturního zařízení“ u mě 
postupně pozbyla té důležitosti, jakou měla v 
době středoškolských a hlavně vysokoškolských 
studií. Dnes už ani tak neřeším, kam se jde, ale 
že se vůbec jde. I když taková letní zahrádka 
před hospůdkou, pěkně pod kaštany, to je věc!

Jaký typ mužů se Vám zamlouvá?
Nejsme přece přes kopírák, takže takový 
typ:vysoký svalnatý blonďák s modrýma očima 
ode mě neuslyšíte. Buď mi někdo imponuje, je 
sympaťák, má charisma nebo ne. A to je 
individuální.

Máte v nynější době partnera?
Ano.

Se studenty se snažíte mít kamarádský vztah 
nebo si je držíte od těla a udržujete postoj 
učitel-žák?
Snažím se držet si studenty od těla, ale mám s 
nimi kamarádský vztah :) 

Rychlotest!
Čemu z nabídnutých možností dáte přednost?

Schody - výtah
hamburger - müsli
kolo - houpací kůň

Společnost - samota
To i ono, podle rozpoložení, tak to máte asi taky,  
ne?

Kondom - antikoncepce
piercing - tetování

Obojí je mi sympatické jako projev svobodné 
volby člověka, ale na vlastním těle preferuji  
pokud možno nebolestivé a neděravějící  
zkrášlující prostředky.

ČR - zahraničí
Nedokážu upřednostnit jedno před druhým, jsem 
kosmopolita s národním cítěním.

techno-rock
U obojího je pro mě jediným kritériem hudba a 
tu každý taky vnímá jinak, že?

Richard Gere - Brad Pitt
Obávám se, že Brad Pitt. Neodporuji si? Viz. 
Jaký typ muž§ se Vám zamlouvá.

tequila - pivo
čeština - angličtina

Myslíte jako jazyk mateřský versus osvojený? 
Nebo jako vyučovací předmět? Tak i tak, obojí  
má svoje a já neumím vybrat jen jedno z nich.

 K. Gasmanová (4. A)
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Zaznělo během maturit 2005/ 2006

…RUMIE se něčím probodne… 
( P. K., 4. A)

( chudák Julie, asi se napila rumu – nebo to 
byl Romeo?)

…Jiří Žáček napsal sbírku Anonymní 
MÍZA… 

( L. P., 4. A)
( chyběla mu Múza!)

…Karel Čapek měl vysychání míchy a 
taky měl KŘIVÝ NOS… 

( B. J., 4. B)
( holt někdo musí mít všechno!)

…Autor popisuje krásu přírody a mezi 
tím mrtvou SRNU…

( Š. T., 4. A)
( tato studentka byla první na světě, kdo 
rozluštil, čí zdechlina ležela na cestě v básni  
Ch. Baudelaira))

…Don Quijote má bujného oře, ale je to 
pouze OSEL… 

( R. P., 4. A)
( tak kdo je vlastně osel: Quijote, oř nebo R. 
P.?)

…ROZUMBRADOVI UNIVERZÁLNÍ 
UMĚLCI… 

( J. P., 4. B)
( kdo v tomto najde RUR?!)

…XAVERIUS NA SKŘIPCI…
( O. M., 4. A)

( příklad ekonomického vyjadřování – jak ze 
dvou děl vyrobit jedno)

…vydá se do světa vydělat peníze 
pomocí DUDŮ… 

( M. D., 4. A)
( a nový hudební nástroj je na světě: dud)

…bratři proti sobě bojují…až se ÚPLNĚ 
OBA DVA ZABIJÍ… 

( P. R., 4. B)
( štěstí, že se nezabili oba tři!)
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Je to již dlouhá doba, 3 a půl měsíce, kdy 
jsem opustil dveře gymnázia s tím 
„vytouženým“ papírem, za kterým se plazí 
generace a generace studentů jen proto, 
aby z nich něco bylo. Nenechte se zmást, 
ono totiž maturitní vysvědčení z gymnázia 
neznamená vůbec nic…

Měsíce květen a červen jsou brutální 
snůškou spěchu, zmatku, hromady učení a 
pak… nepěkného opojného probuzení ze 
všech lží, které jsou vám vtloukány do hlavy. 
Maturant rovná se nic, všechny vědomosti 
jsou ti houby platné, po absolvování školy 
ztrácíš přátele, kteří se rozprchnou do cizích 
měst, za novými cizími přáteli. Každý na 
tebe zapomene, náplastí ti nebudou ani 
třídní srazy po roce, 2 letech, 5 letech… 

Během července a srpna se člověk pokouší 
hledat si brigádu, neboť by se doma asi 
ukousal nudou. Měl jsem to štěstí, že jedna 
taková brigáda se našla. Ovšem i tam vám 
dají pocítit, že za plat brigádníka nejste nic 
jiného než otrok, takže musíte „hejbnout 
kostrou“, aby vám v uších opět nezazněl 
křik mistra dílny, který vás upozorňuje, že 
děláte málo… 

Radím vám dobře: jeďte do ciziny… 
Kamkoliv: Anglie, Irsko, Německo, 
Švýcarsko, prostě hledat si brigádu někde 
jinde než v téhle usmolené, byrokracií 
prolezlé hromadě hnusu, kterou ještě mají 
tu drzost nazývat republikou. 

Sice zjistíte, že Anglie není zemí zaslíbenou 
(a určitě taky nikdy nebyla a nebude), že 
anglicky se domluvíte leda tak s panem 
domácím, který je pro změnu Ind, a že 
Poláci jsou všude, ovšem narazíte-li na 
pořádnou práci (jakou je třeba výroba 
kontaktních čoček - cca 7 liber na hodinu), 
bude váš vklad do cesty neprodleně 
zhodnocen v podobu několikanásobně 
většího výdělku.

V září se začnete zajímat o to, jaká ta vaše 
škola vlastně je, co se tam učí, jaký je 
rozvrh, učebnice, profesoři. Budete 
poslouchat nové fámy o tvrdosti zkoušek, o 
kvantech učiva, o spoustě volného času, že 
učit se má cenu jen v prosinci, těsně před 
zkouškami atd. 

Tak toto je ve zkratce život absolventa školy. 
A co pocity? Jsou naladěny na mollovou 
hladinu… Máte sebevražedné sklony, život 
vás přestane bavit, buď začnete tloustnout, 
nebo extrémně hubnout, lijete do sebe 
hektolitry kávy, abyste měli alespoň nějakou 
zábavu přes den, blázníte z televizních 
seriálů, které jste si půjčili od kamarádů 
(doporučuji seriál FUTURAMA od tvůrce 
Simpsonů - Matta Groeninga), bloumáte po 
městě, stane se z vás hospodský povaleč, 
tvrdohlavé budižkničemu… 

S počátkem školy se veškeré splíny buď 
vytratí, nebo vás pohltí docela. Je to jen na 
vás, kudy se dáte… Nejlíp rovně a kam 
chcete vy, ne tam, kam by chtěli rodiče, ale 
tam, kde vás to bude bavit, protože škola a 
práce vůbec, která je vykonávána bez 
zábavy, je k ničemu.

A hlavně děcka: UČTE SE!!!;)

AdG, ex-4.C
Poznámka šéfredaktora: Futuramu vřele 
doporučuji taky. Opravdu skvělý seriál. :) 
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Divukrásný den to byl, vskutku! Radost 
pohledět na ty masy lidí, co se valí ulicemi k 
vlakům, autobusům a jiným prostředkům 
dopravy, aby se dennodenně účastnili honu 
za hmotnými statky, kterými tato malebná 
krajina oplývá! Tak začínala perioda, kdy se 
naostro rozeběhla kola pokusů a nezdarů 
dostat se na vysokou školu. Popíšu vám 
nyní příběh prvý, brněnský.

Bylo to 5. 5. 2006, kdy se ranní slunce líně 
válelo na hladině řeky Opavy, kdy rty ještě 
nebyly suché a skousnuté usilovným 
uvažováním. Jeli jsme krajinou pestrou, 
plnou billboardů s Paroubkem a 
Topolánkem, kolem tisíckrát přejmenované 
Galeny a opravovaných železničních 
přejezdů, kde práce byla zajisté věcí 
naprosto nevídanou, jinak si nedovedu 
vyložit poposedávání tamějších dělníků… 
Autobus byl plný pilně studujících, hlavně 
vysokoškolských, studentů, mířících 
převážně do Ostravy. Žáčci se nestihli 
naučit za těch pár týdnů, co měli studijní 
volno, snažili se tedy kvanta myšlenek 
nastrkat do svých „přihrádek“ během 
drkotavé jízdy.

Následný přestup do vlaku směr Brno byl 
věcí dokonalé souhry železničářů, kteří 
soupravě bránili v odjezdu dokonce 
vlastními těly, a nás cestujících, kteří jsme s 
větrem o závod pelášili vstříc železnému oři! 
Během několikahodinové jízdy jsem stačil 
obohatit své zkušenosti z oboru filozofie, 
neboť jsem doma odpřísáhl, že se na 
maturitu vskutku pilně připravím. 

Pánové Montaigne, Machiavelli, Bruno a 
další mi dají za pravdu… Během té 
uvědomělé činnosti jsem stačil ve vlaku 
zaregistrovat školní výlet žáků nejspíš 5. 
třídy. Žákyně byly vcelku nesvé, nejspíš 
ještě vlakem nejely, a jejich dotazy na to, 
kde je WC (přičemž tabulka s nápisem oné 
místnosti jim visela nad hlavou), jsem rád 
zodpověděl… Velice suverénně jsem si 
málem „naběhl“ na nestydatý trapas, když 
se mě na tu samou věc zeptal pán, stojící 
ke mně zády. Už už jsem chtěl z úst vypustit 
větu: „Copak nevidíš?“ Vtom jsem si ale 
všiml bílé hůlky, kterou muž třímal v pravé 
ruce, a zčervenal jsem studem, což onen 
pán tedy vidět nemohl…

Již je zde - Brno! Ta krásná metropole 
markrabství moravského! Čekalo mě drobné 
bloudění, pak neodolatelný Zelný trh, který 
oplýval ovocem a zeleninou všeho druhu. 
Fakulta sociálních studií, kterou jsem tak 
složitě hledal, byla pečlivě uklizenou a 
skvěle zrekonstruovanou budovou, která mi 
ničím nepřipomínala hrůzné prostory 
Univerzity Palackého v Olomouci. Samotné 
zkoušky proběhly v relativním klidu, až na 
incident s jednou slečnou, která si 10 minut 
před koncem všimla, „že to píše blbě“. Jaké 
jsem měl pocity po odvedené práci? 
Překvapivě pozitivní, což u mě může 
znamenat i naprosto zvoranou práci…
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Mé následné uklidňování proběhlo v 
koncertním koutku Brněnské filharmonie, 
oáze klidu, všemožných knihkupectvích a 
antikvariátech. Jednu paní na brněnské 
Pekařské ulici jsem donutil vlézt mi do 
výlohy pro Patočkovo dílo o fenomenologii, 
za což mi byla určitě vděčná!

A co by to byl za výlet do Brna, kdybych 
nebyl dobyl Špilberk! Přes všechny útrapy 
jsem zdolal mohutné stoupání, až mě nohy 
bolely. Ovšem ten krásný výhled stál za to! 
Měl jsem město jako na dlani, to obrovské 
sídliště lidí všech kultur a vyznání. Ale tady 
to nebylo jako v Praze, plné neřestí a 
spěchu. Pokud jste samozřejmě nepohlédli 
za sebe a pod sebe, kde na trávníku bylo 
možno spatřit různě se svíjející dvojice, ba i 
trojice, pohoršeně si šeptající důchodkyně 
držely nad těmito éroty stráž a já se culil do 
mikiny, neboť zde docela foukalo.

Tak se končí můj pokus dobýt si v Brně 
věčnou slávu a nesmrtelnost… Do dalších 
let si sám přeji méně těchto výletů. Kdo ví, 
třeba se brněnská anabáze bude příští rok 
opakovat?

Ondřej Hložek (AdG, GeAN),
svobodný pán ze Žampachu a na Frýdlantu, 

bývalý purkmistr Pražského  hradu, dnes 
zchudlý léty a neustálými výdaji za studia…

Volby do školské rady 

Dne 19.10.2006 o velké přestávce proběhly 
opakované doplňovací volby do školské 
rady, kterých se mohli zúčastnit všichni 
zletilí studenti. Podle článku 3 bodu 4 
Volebního řádu se za platné považují volby, 
kterých se zúčastní alespoň jedna pětina 
všech oprávněných osob, tj. zákonných 
zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a 
studentů. 

Kandidáti   do školské rady z řad rodičů   
studentů Slezského gymnázia:

JUDr. Eva Chalupová - právnička
Mgr. Zbyněk Rybka - osoba samostatně 
výdělečně činná
Ing. Hynek Vyhnálek - vedoucí pracovník
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Děti, které někteří důvěrně známe ze SMŠ 
Eliška, si připravily pro rodiče krásné 
vystoupení ku příležitosti Dne matek. Celá 
sláva se odehrála v divadle loutek v Opavě.

Program byl zahájen hromadným 
telefonováním dětí svým maminkám. 
V rukou držely obrovské sluchátko, které 
bylo pro tuto chvíli stejně kouzelné, jako to, 
které vlastnili Mach a Šebestová. Do srdíčka 
se dostala písnička velice rychle a mohlo se 
začít. Třídy křepčily na podiu jako 
neposedná kůzlátka. 

Jako první vystoupila třída, která dokonale 
ztvárnila za bujaré hudby pohádku 
O červené Karkulce. V podání Johanky 
Pavelkové neměla tato červená holčička 
chybu. Poté, co vlk sežral babičku, to spíše 
chvílemi vypadalo, že nebude muset 
zakročit statný a hrdinný lesní pán - 
myslivec. Karkulka byla natolik rázná, že 
chtěla vlka rozpárat sama. To by ale nebylo 
ono, proto se po dlouhém váhání nechala 
sežrat i Karkulka. V mžiku tu byl myslivec 
a všechny vysvobodil. 

Děti převlečené za nejrůznější zvířátka 
krásně a plynule recitovaly básničky. Jednou 
jsme mohli vidět mlsnou kozu Lízu, potom 
zase Kohoutka a Slepičku a spoustu 
dalších.

Bylo to skutečně představení krásných 
a známých dětských pohádek. Nebyla zde 
ani stopa po „pohádkách“ novodobějších, ve 
kterých jsou hlavními hrdiny Pikatchu - 
blesky sršící žluté zvířátko, nejrůznější 
Digimoni, Pokémoni, Strážci vesmíru a já 
nevím, co ještě.

V programu bylo také zapojeno vystoupení 
flétnového kroužku. Každý, kdo měl alespoň 
trošku hudebního sluchu, jej při tomto 
představení jistě bránil vlastním tělem. Ale 
musím uznat, že se děti moc snažily 
a nakonec to nebylo ani tak hrozné. Vždyť 
hlavní je, že to hrály od srdce svým 
milujícím rodičům!

Jednoznačně nejlepším vystoupením bylo 
ztvárnění hrdinů s písní Rebelové. Zazněly 
písně jako Pátá, Š Š Š, Jezdím bez nehod, 
Oliver Twist, Mně se libí Bob, Stín katedrál. 
Poslední dvě písně na sebe navazovaly. 
Nejdříve se Anetka zahleděla do svého 
„Boba“, pak jim třída udělala z rukou bránu 
a za Stínu katedrál se oba vzali. Poté měli 2 
krásná miminka a sólo jim zazpívala všemi 
známá, aktivní a rozdávající se Evička.

Celý program ukončil kroužek zpívánek. 
Děti předvedly, co se v tomto kroužku 
naučily, a my, kteří jsme tam byli, jsme 
zpívali s nimi. Byli jsme na ně velice hrdí, 
neboť jsme je tyto písně učili (alespoň 
některé). 

Lachtánek 
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Když vyřadíme Červeného trpaslíka (britský 
sci-fi sitcom, mj. Red Dwarf), zůstane ve 
fantastické tvorbě jen málo ryzích SF 
komedií. Jistě, parodií na SF témata již bylo 
natočeno víc než dost (Spaceballs, Galaxy 
Quest, Scary Movie, Soumrak mrtvých, 
Drákuloviny...), ale původní humornou SF, 
která neparafrázuje žádný filmový či knižní 
fenomén, člověk aby pohledal. (Ve fantasy 
je situace o něco lepší, Terry Pratchett chrlí 
jednu veselou knihu za druhou.

Jako hvězda v prázdnotě září zcela 
osamocen Douglas Adams – král (a zdá se 
taky jediný zástupce) původních knižních 
SF komedií, jehož cyklus Stopařův 
průvodce Galaxií (v originále Hitchhiker´s 
Guide to the Galaxy) a jeho neméně 
úspěšné pokračování Restaurant na konci 
vesmíru; Život, vesmír a vůbec; Sbohem 
a dík za ryby a Převážně neškodná se 
zapsaly do zlatého fondu humoristické sci-fi.

Adams s bravurní lehkostí a samozřejmostí 
vtipně popisuje vesmír, který obývá 
nespočet ras (nejzajímavějšími jsou Vogoni, 
kteří nade vše milují byrokracii), všechno 
jisté je v podstatě vysoce 
nepravděpodobné, prezident galaxie je idiot, 
který vyhrál soutěž o nejhůře oblékanou 
bytost univerza, a vědomosti všehomíra 
jsou zaneseny do šikovné elekronické 
publikace Stopařův průvodce po Galaxii.

O čem kniha (alespoň ve zkratce) a vlastně 
i nedávno natočený film je?

Arthur Dent má špatný den. V den, kdy má 
být jeho dům zdemolován, zjistí, že jeho 
nejlepší přítel je mimozemšťan a co je 
nejhorší – planeta Země má být 
zlikvidována, aby se uvolnil  prostor pro 
hyperprostorovou dálnici. Jedinou šancí pro 
Arthura je tedy stopnout kolem projíždějící 
kosmické plavidlo. Na cestě vesmírem 
zjišťuje, že smyslem života, vesmíru 
a vůbec je číslo 42(!!!) a že obyčejný ručník 
je ve vesmíru tou úplně nejzásadnější věcí.  

Přáteli na této podivné pouti jsou mu Ford 
Prefect (mimozešťan, který ho zachránil 
před jistým zánikem Země), výstřední 
prezident galaxie Zafod Bíblbrox, jehož 
mozek funguje na citrónovou šťávu, Trillian 
(do které se beznadějně zamiluje) 
a depresivní robot Marvin (nekorunovaná 
hvězda celého filmu i knihy).

Země sice byla zničena, ale stavitelé planet 
stále přijímají zakázky a jeden druh má na 
znovuvybudování našeho světa 
permanentní zájem. Nejsou to však delfíni 
(kteří včas zachytili zprávu o chystaném 
zbourání Země a odletěli) a jsou pokládáni 
za druhou nejinteligenější pozemskou rasu 
(hned před lidmi), nýbrž....ale na to už 
přijďte sami. :)

Veronika Rychlá (3.D)
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Skříňka Pravdy
Co je pravda, co je lež?
Ví to oheň či voda též?
Možná ano, možná ne.
Zatím je pro nás Pravda slovo neznámé.

Vládne déšť, bouřky a blesky lži protínají 
duše -
ty blesky strachu a touhy po moci.
I meče,co vidím ve snech,
jsou falešní proroci.

Před očima zavřenýma
jsou to nebesa plná kvítí.
Však ten, kdo se pořádně dívá,
vidí černé kapky deště a slyší vlčí vytí.

A tam kdesi pod Vatikánem
v temné noci, ve svém hrobě leží neveliká
skříňka zdobená zlatem i božským okem
– a v ní Pravda ukrytá.

Co je pravda, co je lež?
Ví to andělé,či ďábel též?
Možná ano, možná ne.
Zatím je pro nás Pravda slovo neznámé.

Andělská inspirace
Co dělat, když není inspirace?
Zavolat si anděla, když spí.
Doufat, že vyniká z recitace,
a požádat ho o slyšení.

Anděl ten má na vás čas vždycky-
on se totiž nechová lidsky.
Řeknu: „Dej mi PROSÍM inspiraci svou,
ať mě tvá zlatá křídla obejmou!“

Tak náhle nastane nával myšlenek
– ani tužka na papír nestačí psát.

Máte nápady o bílých koních a polích 
pomněnek
a těch andělských křídel se nechcete vzdát.

Mraky
Miluji bělounké mraky.
Můžeš mezi nimi počítat čínské draky.
Jsou tam želvy, racci i celá písečná pláž.
Ryby, delfíni, ta všechna zvířata, co znáš.

Než celé hodiny uplynou, 
obrazy se do jiných rozplynou.
Tu zuří oheň, tam se vlní potůček,
tam skáče veverka. 

Vidím blízko,daleko, nebe se roluje
mraky vidí na svět, řeknou ti, kde všechno 
je,
nebe je zrcadlo našeho světa,
kde se vše zrcadlí už dlouhá léta.

Vše má svůj důvod, já nevěřím na náhody.
V těch kouzelných oblacích se zrcadlí naše 
osudy.
Vidím války, boje a slyším třískání zbraní,
výstřel, střela, zásah, krve protékání.

Ale i to dobré nebe zachytává,
protože nejen špatné, i dobré se v životě 
stává.
Nad bránou švitoří ptáčci a nesou třpytky 
štěstí, 
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to se potkala dvě srdce, co spolu už 
nesejdou z cesty.

Láska je tam, v nebi, zapsána příběhy,
však vidí ji jen ti, kdo dosáhli na její břehy.
Jsou tu nakresleny osudy každého člověka,
každý si pro ten svůj ve snu přilétá.

Zaříkadlo pro krásné sny
Prosím pošlete mi shůry
sen osvícený,
ať nemám noční můry 
a vesmír je mi otevřený.

Hvězda sem a hvězda tam,
ještě že tu svoji mám.
Tu, co sen mi přinese,
a všechno zlo odnese.

Andělíčku, zahrň mě láskou dnes
a vezmi mě s sebou do nebes.
Pryč od všeho špatného
do toho snu krásného.

Jednorožci
V létě přiletí k nám na bílém mráčku
jednorožčí spřežení,
křídla zlatá z perel a obláčků,
hříchu a pokušení zbaveni.

Tak se jednorožci zabydlí v každém z nás-
ale ne každý je vítá,
to teprve víra v ně otevře srdce
a jednorožčí kouzlo přivítá. 

Jejich oči vidí do nitra daleko,
stránky srdce čtou jak noviny denní
i hlasy budoucnosti slyší
a také vidí za hranice našeho snění.

Jejich kouzlo tě obejme napořád,
ale jen tehdy, kdy si to zasloužíš.
Ten, kdo je dobrý a má v srdci správný řád,
si může poslechnout kouzlo v tajném znění:

V očích hvězdy.
Na rtech záře.
V rukou perly
pro tvé tváře.

Ten kdo lásky zneužije, 
a na temné zlo ji namíří,
jednorožčí srdce zraní, 
ale tím i sobě ublíží.

S příchodem zimy jednorožci odletí
do kouzelné země daleké.
Jejich kouzlo však navždy zůstane
vnašich srdcích ukryté.

V očích hvězdy.
Na rtech záře.
V rukou perly.
pro tvé tváře.

 TáRa
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