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Drazí čtenáři,
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máme pro vás další číslo našeho
školního časopisu eMka! V tomto čísle si
můžete přečíst o posledním zvonění,
recenzi na knihu i dva docela zajímavé
rozhovory. Rozhodně si myslím, že z
takového výběru si každy student MGO
vybere svůj oblíbený článek— o takovou
různorodost článků se postarali naši
žurnalisté v čele s panem učitelem
Gromnicou. Už mi zbývá jen poprosit
čtenáře, aby všechny návrhy, jak
obohatit náš školní časopis posílali na email emko.mgo@post.cz.
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Poslední zvonění maturantů 2016
Johanka Fabiánová, SB
Na naší škole proběhlo den 26. 4. 2016 poslední zvonění maturantů, kteří
na naší škole studovali od roku 2009 do roku 2016 a účastnila se jej celá škola.
Důležité bylo, přinést si do školy peníze, které se ráno dávaly maturantům, aby
se dalo bez nákresů po těle dojít do třídy. Šlo o symbolické příspěvky na jejich
maturitní večírek. Od 10:10 probíhal v tělocvičně program, který si každý
maturující ročník vedl sám. V druhé tělocvičně si bylo možné za zbytek peněz
zakoupit občerstvení různého druhu, které si pro nás připravili maturanti. Bylo
tam vše, od cukrové vaty, přes domácí hranolky, párky v rohlíku, zákusky až po
cizokrajné cukroví. A pokud jste si koupili lístky do tomboly, měli jste možnost
odnést si domů spoustu zajímavých cen. Za nás dvě jsme si tento den opět užili.

4 maturanti se převlékli za legendární teletubbies
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Rozhovor s budoucím studentem na MGO
Tereza Vilímová, TA
Rozhodla jsem se udělat rozhovor s Ondrou. Ondra je můj bratranec a je
mu 11. To znamená, že se hlásí k nám do primy. Přestupuje ze základní školy ve
Frýdlantu nad Ostravicí.
Rozhovor:
1. Proč zrovna Matiční gymnázium?
* Protože tam chodí můj příbuzný a přijde mi jako hodně prestižní škola.
2. Na jaké další školy ses hlásil?
* Na Gymnázium Ostrava-Hrabůvka
3. Jaká byla příprava?
* Chodil jsem do přípravných kurzů a hodně jsem procvičoval příklady doma.
4. Dělal jsi přijímačky na nečisto?
* Ano
5. Jaký z toho máš pocit? Bylo to těžké nebo lehké?
* Přišlo mi to těžší než přijímačky na nečisto, ale pocit mám dobrý.
6. Kolik na to bylo času? Stačil ti?
* Měli jsme na to 60 minut a myslím si, že čas byl dostačující.
7. Kdyby ses dostal na obě školy tak která?
* Určitě Matiční gymnázium!

Ondra se nakonec na naší školu dostal a budeme ho čekat v září v primě.
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Zkoušky na střední školy 2016
Tereza Vilímová, TA
Přijímací zkoušky jsou každoroční zkoušky studentů, kteří se hlásí na
gymnázia nebo na střední školy. Žáci mají možnost výběru osmiletého,
šestiletého nebo čtyřletého studia, podle toho, z které třídy se vychází.
Nejčastější je čtyřleté a osmileté studium. Před zkouškami mají žáci možnost
chodit do přípravných kurzů. V těchto kurzech si žáci opakují nebo se učí látku, z
které budou dělat zkoušku. V rámci přípravných kurzů se píší přijímací zkoušky
na nečisto. Žáci si tak můžou ověřit, jak jsou připraveni a jestli je potřeba, se
něco doučit. Přijímací zkoušky jsou poté ve formě písemných testů z
matematiky a češtiny. Na některých školách je součástí přijímací zkoušky i ústní
pohovor.
Letos proběhly přijímací zkoušky 15. 4. a 18.
4. O proti minulému roku, kdy byly Scio testy, se
letos psali v Ostravě testy z Cermatu tzn.: že byly
úlohy otevřené i uzavřené. Na test měli žáci jen 60
minut. Mezi další odlišnosti Cermat testů patří, že
se testy psaly jenom jednou a výsledky z nich platí
na všechny školy, které s Cermatem spolupracují.
Uchazečům tak stačí pouze napsat jedny testy a
výsledky z nich si každá škola porovná, a pořadí
určí, zvlášť.
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Filmové úterý
Hanka Kroupová , KVIA
V úterý 3. května navštívili studenti z vyššího gymnázia kino Cinemacity,
kde se promítaly hned dva filmy, které se poměrně nedávno objevily na české
scéně.
Prvním je film režiséra Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově, kde hlavní
postavou je devadesátiletý papoušek Sir „P", který kdysi patřil Edouardovi
Daladierovi, zástupci Francie na Mnichovské dohodě. Právě ten se dostane v
roce 2008 do Prahy jako živá relikvie z
dob Mnichovské dohody. Sir „P" po
Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje
některé důležité věty a prohlášení. Český
novinář Pavel ovšem papouška unese a
na základě papouškových kontroverzních
citací Daladiera rozpoutává mezinárodní
politický skandál. Další částí děje je jakýsi
„film o filmu“ – hodinový hraný dokument ze zákulisí natáčení, které mělo být
česko-francouzskou koprodukcí, Francouzi se však na něm vůbec nepodíleli.
Jako druhý snímek byl během
hlasování vybrán černobílý film režisérů
Tomáše Weinreba a Petra Kazdy Já, Olga
Hepnarová. Ten vypráví příběh mladé
ženy, která v roce 1973 nasedla do
nákladního auta a v centru Prahy zabila 8
lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty
společnosti, která jí podle ní celý život
ubližovala, a v roce 1975 byla jako poslední žena na území Československa
popravena. Velice ceněným je výkon polské herečky Michaliny Olszaoské, která
zde ztvárnila traumatizovanou Olgu Hepnarovou.
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Mučedník
Aneta Procházková, 2.A
V prostoru zkušebny Národního divadla moravskoslezského byla na
začátku letošního dubna uvedena divadelní inscenace s názvem Mučedník,
jejímž autorem je současný německý dramatik Marius von Mayenburg.
Ústředním motivem hry je náboženský fanatismus.
Celý děj se opírá o skutečnost, že
dospívající Benjamin Südel se rozhodl
k četbě Bible. Křesťanství však během této
četby propadne natolik, až začne po své
matce,
vyučujících
a
spolužácích
vyžadovat, aby se samotnou Biblí začali
také řídit. Jedná se sice o ztvárnění
poměrně vážného tématu, ale o zábavné
situace rozhodně není nouze!
Režie se ujal Janusz Klimsza,
dramaturgie se zhostila Sylvie Rubenová. V
hlavní roli Benjamina exceluje Robert Finta,
ze kterého jde místy opravdu až strach. Jeho
bravurní herecký výkon je neuvěřitelně
přesvědčivý! Benjaminovo doslovné chápání
Bible obtěžuje především učitelku biologie
(Lucie Končoková), která se odhodlaně snaží
proti celé situaci po svém zakročit. V dalších - taktéž skvěle ztvárněných - rolích
se divákům představí Petra Lorencová, František Strnad, Petr Houska, František
Večeřa, Mikuláš Bukovjan a Izabela Firlová.
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Kroniky kralovraha
Emma Konečná, TB
Čau, jmenuji se Kvothe. Jsem supernadaný, namakaný outsider. A ještě
k tomu zrzavý, dámy. Zapadám do „obecného vzorce“, ale i přes to v Emmčině
hlavě já a můj příběh stojíme na nejvyšších příčkách, vedle mistrů Orwella,
Martina, Carda a Sapkowského. Dva z nich o mě dokonce řekli, že jsem boží. To
čučíte, co. Navíc, když už mluvíme o té holce - jsem jedním z jejích knižních
potencionálních partnerů. Mezi mé největší přednosti patří sympatie, v obou
významech, ať jako krutá magie, nebo charisma, které vás uhrane už z dálky,
sebevědomé vystupování v balíčku 2+1, který obsahuje také odzbrojující úsměv
a mrštný jazyk. Na většinu dívek a žen to funguje, jenže já si toho určo nikdy
nevšimnu a nikdy toho nevyužiju. Chování k ženám a schopnost nevybočování
z davu jsou snad jediné úkony, ve kterých nevynikám.
Docela často se stěhuju. Mé „trvalé“ bydliště byl prvně Tarbean, budovy
okolo Univerzity, také jsem pobýval ve Vintu, jeho okolí a na mnoha dalších
místech. Pocházím totiž z velmi významného rodu Edemských Ruhů
z Bastardova, kteří putují v maringotkách a baví lidi ve městech. Mám to v krvi.
Proto mě moc často nezastihnete. Když tak napište.
Můj šatník je také různorodý. Převážně se skládá z plášťů a roztrhaných
košil, které mám nejradši a odmítám chodit v čemkoli jiném. Důsledkem toho
každé nové, třeba i drahé, kultivované oblečení ztratím, nebo prodám.
Schopnosti mladého, nepasovaného arkanika, kterými oplývám, umím
hodně hustě zneužít. Třeba když jsem pomocí mrtvoly rozřezal břicho muži,
vzdálenému tak 200 metrů. Využití je spousta. A aby má image byla úplně
dokonalá, musím zmínit i svá přízviska. Třeba Kvothe Bezkrevný , Královrah,
někdy dokonce i Tarbolin Velký, anebo prostě jen Kote. Vyhovuje mi o sobě
nechávat kolovat klepy a pověry, které mi zajišťují stálý přísun respektu, a
zdravého strachu z mých schopností.
Líbím se vám?
Měl bych..
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S láskou Kvothe

* Má definice - Obecný vzorecnadaný outsider, který přišel, nebo je
nějakým způsobem oddělen od rodiny.
Odrazí se ode dna a vystoupá na vrchol. Je
na všechno většinou sám, je nedůvěřivý a
když má přátele, tak jen úzkou
skupinu,kterou se snaží všemožně chránit.
Ač jsem si řekla, že se „OV“ budu vyhýbat,
neuspěla jsem. Možná část z nás si říká, jak
je hrozně ohraný a trapný, ale přicházím na
to, že ho vlastně chci a že to bez něj
nejde.*
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Galerijní animace pokračují...
Anna Šmídová, SXB
Eduard Ovčáček – Černobílá série & konstalace
„Černobílá série & konstalace“ je titul rozsáhlého souboru černobílých
grafik, vytištěných technikou sítotisku, digitálním tiskem a kombinovanou
technikou. Grafické listy jsou tištěny nejen na papíře, ale i na plátně a některé
jsou i rozměrnějších formátů.
Této výstavy jsme se zúčastnili v galerii Sokolská 5. 4. 2016 a společně jsme
se snažili najít odpověď na otázky:
Jak vnímat obrazy?
Jak na nás působí?
Co nám chtějí prostřednictvím malířů říci?
Nejlepší odpovědí je vlastní zkušenost jedné z našich studentek, Anny
Šmídové, studentky třídy Sexty B, která společně se svými spolužáky a p. p.
Kuchařovou výstavu navštívili.
________________________________________________________
„V galerii se nás ujala mladá animátorka a rovnou nám dala několik
zajímavých úkolů, ze kterých vyplynuly spojitosti s grafikami p. Eduarda
Ovčáčka.
Navzájem jsme si popisovali jednoduché obrázky, čímž jsme si uvědomili,
jak složité je zprostředkovat uměním nějakou myšlenku.
Po popisu obrázků jsme se chvíli věnovali vlastním výtvorům a hledali jsme
jejich podobnost s vystavenými díly.
Galerijní animace je pro nás možností, jak porozumět uměleckým dílům a
výtvarným technikám.
Líbí se mi to, že se výuka a animace navzájem doplpují a propojují. Těšíme
se na další návštěvu galerií.“
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imprese - Vojtěchu Urbačkovi
Dominik Bárt, 3.A
centrum se rozpouští v bluesové dvanáctce
slepého měsíce
Masarykáč v roušce chloroformu
Mariánský sloup
jehla probodnutý skrz krk
času a prostoru

dlažební kostky
výlohy obchodů
strom za stromem
se vypařují do vzduchu
splývají v jeden celek
který dennodenně inhalujem
stačí si rozříznout oko
jako v reklamě naproti

za řezem vyzraje myšlenka
co když ten vysněný obraz
na který stojíme dlouhé řady
za který všichni platí
i životem
není pravý
a originál ti visí
v obýváku dne
na zdi jejího srdce
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Rozhovor s budoucím HEJTMANEM Ondřejem Vrbou
Kateřina Vrbová, KVIA
Jak to, že jsi se stal lídrem hnutí Česká národní fronta ?
Jsem mladý (18 let) a absolutně svobodný člověk, který tu a tam něco zaslechl a
pak se přesvědčil, že je něco v našem státě, regionu špatně a to špatně bych
chtěl dát do pořádku.
Jako například?
Je toho hrozně moc. Začal bych asi základním tématem, o kterém většina
politiků nechce ani slyšet. Jak je možné, že lidi dostávají jakékoliv dávky (v
nezaměstnanosti, sociální apod.) a při tom nemusejí pracovat? Já osobně bych
chtěl prosadit okamžité zaměstnání těchto skupin do služeb státu a tito lidé by
museli alespoň „někam“ pravidelně docházet a tam realizovat činnost.
Myslíš, že by to fungovalo?
Rozhodně! Teď akorát musí shánět razítka, že je někde nechtějí, dokazovat jak
jsou na tom špatně apod. Jakmile dostanou práci okamžitě se situace změní.
Finance, které má stát pro tyto občany nachystané nezatíží rozpočet, naopak za
vynaložené finance dostane od těchto lidí práci.
Jak to chceš změnit?
Změnit se to asi tak rychle nedá, ale když budeme jednotní, tak určitě
vyhrajeme alespop v něčem. Například, pokud se všichni dohodneme, že
budeme třeba tankovat benzín pouze u jednoho prodejce, tak ti ostatní buď
zkrachují nebo zlevní a nebo nám ty pumpy prostě prodají…tak to můžete
udělat s jakoukoliv komoditou…jídlo, energie apod..
Co navrhujete ?
Změnu. Pokud bude bič, alespop malý bičík, tak to půjde.
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Co by jsi chtěl říci ohledně Vašeho hnutí ?
Chtěli bychom být hnutí, které bude jiné než stávající vládnoucí garnitury.
Nechceme žádné placené posty na radnicích ani krajích ani v žádných
městských ani krajských organizacích. Ty totiž budou dobrovolné. Víte kolik
ušetříme státu peněz? Moc.
Máš nějaké vlastní zkušenosti s fungování státu ?
Nemám. Mám jen zkušenosti z blízkého rodinného kruhu.
Kdo myslíte, že by Vás měl volit ?
Určitě mladí lidé 18 a výše, protože jim chceme zaručit možnost dostat
okamžitě práci. Neměli by mít strach, že když absolvují školu, že zůstanou bez
práce. To se nesmí stát. Další naši voliči by měli být všichni ti, kterým se
fungování všech předešlých stran a hnutí, které je pořád stejné a přitom se nic
neděje, už nelíbí. Máme takový program, který je troufám si říct revoluční!
V případě, že vyhrajete volby, co chystáte za odměnu pro svoje voliče ?
Koncert skupiny COLDPLAY v Ostravě. Bo Ostrava je kraj rázovitý a tady je
možné všechno.
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Luno má!
Zuzana Samiecová 3.A

Sny tkané z hedvábí přeji ti, luno má!
Sny sochané z alabastru,
zdobené olovem bouřkových mraků.
Sny zvířené polibky,
tisíci polibky ztemnělé oblohy
a šeptem příslibů v nádechu kouřovém,
co z dřevin šeříku stoupá a sytí kraj
vůní hořícího dřeva.
Sny plné sladkosti, luno má!
Sny jež tě pohladí co závoj motýlí,
sny měkké co plyš,
sny jež se pod záštitou zeleného mechu
roztříští ve stovky tlumených vzdechů.
Sny v nichž se dotkneme věčné blaženosti.
Sny tisíce a jedné noci.
Luno má...
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Odlesky společných rán
Zuzana Samiecová 3.A

Měkký ten ruměnec
co květ magnólie
v mléčných říčních perel lesku
se pokradmo snoubí za rozbřesku,
v němž se rtů jejích slova smyje
vzácný okamžik,
aby je odevzdal napospas tichu.
Zmámený koupáš se ve zlatých kaskádách časného ranního světla,
husté ty medové prameny přeléváš s dlaně do dlaně.
Jindy co dřevo ořechův - dnes ve slunci ryzí jest zlato,
jemné co hedvábí na dotek,
když jako volavčí pírko tě zalechtá ve tváři.
Hlava jí spočívá na polštáři
vedle tvé
a dva jasné vltavíny,
co měpavý odstín ztajeného dechu,
se na tebe třpytí z hlubiny prastaré,
jíž oplývá srdce.
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