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Vážení čtenáři a příznivci časopisu eMko,

vítám vás ve sluncem projasněném vydání našeho školního časopisu. Krásné dny jako jsou tyto 
často naplňují lidi energií a inspirují je ke kreativní tvorbě, třeba k napsání článku do školního 
časopisu. Sice svou pozici ještě neopouštím, avšak jako nastávající maturant se s vámi musím 
podělit o své první dojmy z časopisu. Před mým nástupem na MGO jsem byla do školy opravdu 
zblázněná, nemohla jsem se dočkat, až tam začnu chodit. Školní web jsem tedy měla vcelku 
prolustrovaný, jediné, co jsem však nemohla najít, byl školní časopis. Opravdu, byla jsem z toho 
velice zklamaná, protože na naší základní škole takový kroužek fungoval a já jsem do něj vždy 
chodila ráda, proto jsem v žurnalistické činnosti chtěla pokračovat i na střední škole. Po nějaké 
době jsem tedy na školu nastoupila, a hele, co to nevidím, vytištěný školní časopis na chodbě. 
Kdo ví, co by se stalo, kdybych na něj tehdy nenarazila…

 Nechme však filozofování jiným, my si dnes projdeme obsah nastávajícího čísla. Toto číslo 
táhne naše relativně nová žurnalistka Anna Přečková, kterou začala práce pro školní časopis 
bavit tak moc, že pro něj napsala ČTYŘI články, všechny jsou velmi povedené, proto tomuto číslu 
přezdíváme „One woman show.“ Dále je určitě atraktivní rozhovor s panem ředitelem, který líčí 
budoucnost školy o letních prázdninách a odpovídá na některé studentské dotazy. Počasí je v 
poslední době docela stabilní a hlavně vhodné pro výlety, jeden takový si pro vás připravil Vašek, 
tentokrát do Ústí. Současnou literární tvorbou nás provede samozřejmě Ema, automobilový 
rozhovor si pro nás připravila Veronika. Natálie nás seznámí se svým prvním rokem na Matičním 
gymnáziu a Nela popíše po dlouhé době první poslední zvonění. Prokop se tentokrát odvážil k 
novému útvaru a sepsal své poznatky z biologické exkurze. Dále máme exkluzivní rozhovor s čer-
stvými a ještě vyklepanými maturanty nebo vědecké pomyšlení o dlouhověkosti.
 Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto čísle a jsou věrní eMku, vaše práce 
a úsilí je opravdu znát. Našim čtenářům přeji příjemné letní prázdniny plné pohody a budu se na 
vás všechny těšit opět příští školní rok.

        Valentýna Kovšanová 3.A1
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Můj první rok
na Matičním

Už je to skoro rok, co jsem svou prv-
ní návštěvou „poctila“ toto gymná-
zium. Jak jsem se sem dostala a co 
mě k tomuto kroku vedlo? Jak se mi 
zde líbí? Pokusím se na tyto otázky 
odpovědět.

Mé přijímací řízení probíhalo, můžu 
říct, i celkem vtipně. Nejen, že jsem 
na svůj první den přijímaček málem 
přijela v pyžamu, ale také jsem na 
Matičním gymnáziu, kde jsem svůj 
první termín psala, chytila střevní 
chřipku. Druhý termín pak byl lo-
gicky za trest. Ani tuny make-upu 
nedokázaly zakrýt kruhy pod očima 
z předešlé noci plné běhání na to-
aletu. Myslím, že na mě musel být 
opravdu hrozivý pohled, když mi i 
jedna z učitelek řekla, že kdyby mi 
bylo hodně špatně, mám běžet na 
klučičí záchody, které byly nejblíže, 
a doplnila to větou, která jistě po-
baví: ,,A když uvidíš učitele se sta-
ženýma kalhotama, hodnocení mi 
řekneš pak.”

I přes tyto komplikace jsem se na-
konec dostala na obě školy. Roz-
hodla jsem se pro Matiční z mnoha 
důvodů. Ať už to byla časová nároč-
nost trasy, což mi i teď zabere domů 
něco málo přes 35 minut, nebo celková 
nabídka budoucích seminářů.

To byla ta největší chyba v životě. 
Tato věta mi probíhá hlavou nejen 
každý den u vstupu u naší školy, 
kde mě z nějakého důvodu neu-
stále diskriminují dveře a ne a ne se 
otevřít, ale také při každé písemce. 
Stres je mé druhé jméno a věřte 
tomu či ne, i obyčejná odpověď na 
otázku učitele mi dělá problém.

Jedna věc mě ale na přijímačkách 
překvapila. Jak moderně adminis-
trativní část vypadá a jak staře vy-
padá zbytek školy. Ano, škola se mi 
líbí, je útulná, ale toto mě opravdu 
překvapilo. Není snad nic, co bych 
změnila. Možná pár drobností, na 
které ještě nejsem zvyklá, ale to vše 
chce čas.

Jsem ráda, že jsem si nakonec, se 
zcela nepatrným nátlakem rodiny, 
vybrala Matiční. Už bych neměnila. 
Jsem zvyklá jak na režim školy, tak 
na své spolužáky, o které bych ne-
chtěla přijít

Můj první rok
na Matičním

Anna Přečková 1.A3
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Naší školou se můžeme pochlubit coby první českou založenou střední školou v Ostravě. Otevřena byla již 
16. září 1897 a o její vznik se zasloužila především Matice ostravská, tedy spolek založený roku 1885, jehož 
hlavním cílem bylo bránit sílící germanizaci rozvojem českého školství a kulturně osvětovou činností.

Škola byla na začátku školního roku 1901/1902 rozdělena na klasické (s vlastní budovou na ulici Matiční 7) 
a reálné gymnázium (Matiční 5), otevřené již roku 1898. To klasické se zaměřovalo hlavně na řečtinu a latinu 
a reálné mělo za úkol připravit žáky na studium v technických oborech.

Až roku 1908 bylo zatím soukromé klasické gymnázium císařským rozhodnutím zestátněno. Pro školu to 
znamenalo možnost vydávat celostátně platná vysvědčení a pořádat maturitní zkoušky.

Velký rozkvět byl pak typický pro období první republiky. Zájem o školu byl obrovský, a tak se mohla pyšnit 
až 500 studenty. Z důvodu nedostatečných prostor bývalo ve třídách 50 až 60 žáků.

Za druhé světové války si naopak škola procházela těžkými časy. Přibylo velké množství studentů hovoří-
cích německým jazykem. Proto se učívalo až do večerních hodin a nebo se zadávaly pouze domácí úkoly. 
Němčina byla zaváděna u maturit a na nějakou dobu byly zrušeny předměty, jako například česká literatu-
ra, dějepis a zeměpis. Kromě toho byl na začátku války zatčen tehdejší ředitel a legionář Rudolf Tlapák. Po 
leteckém bombardování 16. března 1945 dostala škola přímý zásah a musela se na nějakou dobu přemístit 
na ulici Českobratrskou 16. 
 
Po válce byly vyřešeny problémové prostory a v roce 1961 byla postavena nová budova školy s vchodem 
z ulice dr. Šmerala a přistavěnou budovou s tělocvičnami a jídelnou. Proto studenti začali gymnáziu říkat 
Šmeralka. V 60. letech škola se výrazně rozrostla a opět byl o ni velký zájem. Dokonce se spojila se Střední 
všeobecně vzdělávací školou v Přívoze a školou pro pracující. V tuto dobu byla tak největší střední školou v 
Ostravě. Dále byly vybudovány speciální učebny pro biologii, chemii, fyziku a odborné pracovny pro výuku 
základů výpočetní techniky a jazyků.

V roce 1990 propůjčilo Ministerstvo školství škole název Matiční gymnázium, který byl poté i oficiálně přijat.
A ještě jedna zajímavost k již zmiňovanému Rudolfu Tlapákovi. Všimli jste si, že na rohu školy je na zdi při-
pevněna pamětní deska s názvem Tlapákovo nároží? Budova na reliéfu znázorňuje původní podobu gym-
názia.
Podrobnější informace o historii naší školy si můžete přečíst na zajímavě zpracované webové stránce kroni-
ka.mgo.cz z níž jsem i sama čerpala.

Klára Strejčková TA

Můj první rok
na Matičním

Historie MGO



S Vaškem do 
ráje a zpět
Vstával jsem ve 4 ráno, to už se dlouho nestalo. Když 
jsem dorazil do Gongu na sraz u autobusu, měl jsem 
ještě kruhy pod očima. Zato Vašek už svítil. Šlo vidět, 
že se na volant těší. Ano, Vašek, který sice vypadá zle, 
ale je velmi hodný, jak nás ujišťoval pan profesor Von-
dráček, byl po tři dny naším „soukromým“ řidičem. 
Za celou expedici do Českého ráje jsem s Vaškem 
mluvil jen jednou, ptal jsem se ho, zda je opravdu ze 
Strakonic, jak napovídalo jeho triko. Řekl, že ano… 
Potvrzuji, zněl hodně. Byl možná ještě hodnější než 
třetí do party, pan profesor Adamus, a v tom je dob-
ra, že by to porazilo vola.

Během jízdy se v autobuse ozvalo hučení. Postupně 
jsme se naučili, že takovéto hučení způsoboval mi-
krofon pana prof. Vondráčka, dále následovala slo-
va „Hola hola,“ či ve výjimečných případech i „Haló, 
haló.“ Tento pocit dobře znám z Regiojet autobusů 
a vlaků, kdy mě hlasatelova informace o příjezdu do 
Hranic na Moravě přinutí sundat si žlutá „regioslu-
chátka.“ V tomto případě jsme se ale dozvídali, jakou-
že to zajímavost vidíme na straně levé nebo pravé. 
Rozhlas byl ale využit i Sárou ze SXB, která ke konci 
výletu dojemně poděkovala všem za účast a zazpíva-
la jakousi smíchem lámanou píseň.

Potom, co jsme první den zavítali do muzea Emila 
Holuba v Holicích, seznámili jsme se s naším ubyto-
váním v kempu „Camping v ráji.“ Pan profesor rozdě-
loval účastníky zájezdu do pokojů po pěti. S kous-
kem ironie se mě zeptal, jestli mi nebude vadit být 
v pokoji s mým spolužákem Kubou, jestli se třeba už 
20 let nebavíme, že ať to klidně řeknu. Asi jsem mohl 
říct, že jsme se před dvěma desítkami let pohádali, 
byl bych býval byl přiřazen do jiného apartmá. To 
naše bylo diametrálně odlišné od všech ostatních. 
Bylo složeno z jednoho pokoje, nikoli z dvou pater 
a balkónu. Dvoupatrová postel vrzala jako brzdící 
vlak a polštář se v mém případě na posteli ani nena-
cházel. Zato pavouček nechyběl (: Tyto tvrdé mužské 
podmínky ale vlastně tvořily velmi útulnou atmosfé-
ru.

Prokop Konicar SXA5



Výlety, třeba do Hruboskalského skalního města, byly 
něčím zvláštní. Když cestuji se svou rodinou nebo s ka-
marády, zastavujeme vždy, když máme hlad. Na expedi-
ci jsme ale zastavovali především, pokud byla spatřena 
rostlina. Někteří ve vteřině poznali, že tento jetel je plazi-
vý a tamten heřmánek je lékařský. Nám zbylým nezbylo 
než přikyvovat a dělat, že jsme to zrovna měli na jazyku. 
Prostě zastávky na přírodu…

Třetím dopravním prostředkem po autobusu a vlastních 
nohách byly rafty. Na řece Jizeře jsme spluli jeden jez a 
pár stovek metrů klidné řeky, naštěstí se nikdo nenamo-
čil, tedy až na legendárního Petra Fráňu. Bylo zřejmé, že 
to není zkušený vodák, když své pádlo upustil a musel 
pro něj do vody skočit. Legenda praví, že pod sluníčkem 
uschl, jenže my dobře víme, že při vystupování na břeh 
do řeky opět spadl. Petr Fráňa byl plný vody a Jizera byla 
plná Petra Fráňy - krásná symbióza. Když jsme později 
navštívili Muzeum Českého ráje v Turnově, ozval se bě-
hem výkladu paní brusičky kamenů zvuk, který bych 
popsal jako „žžžžjjjjjuuuuu.“ Petru Fráňovi se skutečně 
podařilo shodit jednu ze žaluzií tamního okna. Měl štěs-
tí, paní brusička kamenů byla jako na houbičkách a celé 
situaci se jen plným hlasem zasmála.

Na hradě Kost jsem se pak zahleděl do místní kašny. 
Pracně jsem z ní vytáhl asi 90 korun a tvrdil, že je daruji 
chudším v podchodech na ÚANu. Bohužel mě ale po pří-
jezdu zpět do Ostravy odvážela domů autem maminka 
již zmíněného Kuby, což mi znemožnilo cestu tramvají, 
a tedy i střet s těmito výběrčími. Ty peníze ale utratím a 
podpořím aspoň skomírající ekonomiku našeho státu…

Má nejoblíbenější část celé expedice nastávala večer, re-
spektive oba dva večery. Šli jsme s Kubou k recepci půj-
čit si míč, aby volejbalová síť v kempu měla své opod-
statnění. Paní, která nám otevřela neuměla česky, cosi 
řekla, a pak o pár chvil později přijela v autě jiná paní, 
češtinu ovládající, předala

nám míč. Nejdřív nás hrálo málo, ale postupně se při-
dávali další. Velká převaha dívek nahrávala popularitě 
tomuto “unisex“ sportu a jelikož schopnost hrát volejbal 
poměrně ovládám, stal jsem se kapitánem. Vydraftoval 
jsem si takzvaný „Ryze ženský tým.“ Při dalších hrách se 
do mého týmu dostali i chlapci, ale tradiční název změ-
něn nebyl. „Ryze ženský

tým.“ Při dalších hrách se do mého týmu dostali i chlap-
ci, ale tradiční název změněn nebyl. „Ryze ženský tým,“ 
zvaný též RŽT, který sice mnohokrát prohrál, zažil i své 
vrcholy, kdy soupeře jednoduše válcoval. Po každé vý-
hře následoval rituální pokřik, který dokázal zastrašit 
soupeře na míle daleko. Jsem hrdý a děkuji všem stálým 
členům našeho exkluzivního týmu, Karolíně, Kateřině, 
Terezii, ale i Mikulášovi!

Dávám výletu nálepku „kvalitní produkt“ a doporučuji 
vyzkoušet příští rok. Rovněž se tímto článkem omlou-
vám jedné nejmenované slečně, které jsem svou vroze-
nou soutěživostí málem způsobil otřes mozku, ale byla 
to sranda, ne? :)

Proko Konicar SXA6



Čapkoviny 
aneb hurá do Prahy

Byla jsem v Praze dvakrát v životě. 
Jednou se základní školou, podruhé 
přesně 28. 4. 2022. Důvod byl pro-
stý, skupinka vybraných spolužáků 
mé třídy, včetně mě, se jela podí-
vat na vyhlášení soutěže Čapkoviny 
aneb Žijeme s knihou.

Něco krátce k Čapkovinám. Soutěž 
se pořádá na památku spisovatele 
Karla Čapka. Zadané soutěžní téma 
má vždy nějakou souvislost právě s 
ním, například tento rok bylo téma 
„Měl jsem psa a kočku“, které od-
kazuje na slavný příběh o přípravě 
dortu psa a kočičky.

A právě jako onen dort mi přišlo 
celé vyhlášení. Ze začátku to zcela 
dávalo smysl. Vyhlášení výsledků a 
čtení povídek výherců se mi moc lí-
bilo, dokonce mě jedna povídka tak 
dojala, že mi ukápla slza. Ovšem to, 
co následovalo pak, jsem nečekala. 
To, co se dělo dále, mi však připada-
lo jako nesmyslné protahování akce. 
Zpěv, povídky, dokonce i rybáři nás 
další hodinu lehce nepříjemně udr-
žovali na místech. Nejen já, ale celý 
sál už při posledním představení 
tleskal netušíc čemu.

Po ukončení zdlouhavé akce jsme se 
vydali do staré budovy Národního 
muzea. Zde nás čekala povinná pro-
hlídka Pantheonu, kde na nás čekaly 
busty a sochy významných osob-
ností českého původu. Poté jsme 
měli rozchod, ale já se ještě s pár 
spolužáky šla podívat na „kamínky“ 
do Sálů minerálů, prohlédla si ma-
muta v expozici Okna do pravěku, 
poučila se o české historii v Dějinách 
a nakonec jsem zavítala na výstavu 
Czech press photo.

Plánovaný návrat kolem 22. hodiny 
nám překazila výluka, která nás zdr-
žela o hodinu a půl. Ale i tak jsem 
si celou akci užila a jsem za ní ráda. 
Něco jsem se přiučila, něco mě od-
radilo, ale to k životu patří.

Anna Přečková 1.A7



Dívka a nocO autorovi: Guillaume Musso se narodil 6. 
června 1974 v jihofrancouzském pobřežním 
městečku Antibes a už ve svých deseti letech 
prohlásil, že se z něj jednou stane spisovatel. 
V devatenácti letech odjel do Spojených stá-
tů, kde se živil několik měsíců prodejem zmr-
zliny. Jeho zážitky z tohoto prostředí se pak 
staly velkou inspirací pro jeho literární tvor-
bu. Po návratu do rodné Francie vystudoval 
a stal se učitelem ekonomie v Mezinárodním 
centru ve Valbonne a naplno se začal věnovat 
psaní. V roce 2001 vydal svůj první román Ski-
damarink, jehož námětem byla krádež Mony 
Lisy z Louvru. Ten však neměl přílišný úspěch. 
Po vážné autonehodě publikoval román A 
potom, který znamenal začátek jeho úspěšné 
spisovatelské dráhy. Následovalo mnoho dal-
ších knih jako Byt v Paříži, Dívka z Brooklynu, 
Válka vzpomínek. Jeho knihy byly přeloženy 
do více než dvaceti jazyků a celkem se jich 
prodalo na celém světě přes dvacet milionů 
výtisků.

Zima 1992.

Prestižní soukromá škola na Azurovém po-
břeží v jižní Francii je zasažena sněhovou 
bouří. Devatenáctiletá Vinca Rockwellová, 
která na této škole studuje maturitní ročník, 
uteče se svým profesorem literatury Alexisem 
Clémentem, se kterým prožívá tajnou aféru, a 
už ji nikdy nikdo neuvidí. Během let se na ni 
postupně zapomene, a pátrání po ní ustane.

Jaro 2017.

Studenti onoho maturitního ročníku se po 
pětadvaceti letech vracejí zpět do školy na 
třídní sraz. Potkávají se tam i Vincinini tehdej-
ší nejlepší přátelé, Manon, Maxime a Thomas, 
který byl do Vincy zamilovaný. Tihle tři spolu 
už více než 20 let nepromluvili. Mají však spo-
lečné temné tajemství. Co se opravdu stalo té 
zimní noci před pětadvaceti lety?

Můj názor na knihu: Ze začátku jsem byla po-
měrně skeptická, kvůli vzhledu obálky a cel-
kově úvodu do knihy. Takže mi trvalo poměr-
ně dlouho, než jsem se dostala přes prvních 
50 stránek. Vždycky se našlo něco jiného, co 
bych mohla číst a tak dále. Pak jsem se do kni-
hy konečně začetla a byla jsem velmi příjem-
ně překvapena. Zápletka byla skvělá a velmi 
propracovaná, až jsem se v tom místy ztráce-
la. V knize je totiž hodně vypravěčů, a odehrá-
vá se v různých časových rovinách a všechno 
do sebe postupně zapadá jako dílky puzzle. 
Pokud hledáte kvalitní thriller na léto, vyzkou-
šejte tuto knihu nejprodávanějšího francouz-
ského autora současnosti.

Ema Dančíková TA8



Uplynul už jistý čas a já se opět sešla s naším ředitelem školy, 
abych zjistila, co nás čeká v následujícím školním roce:

Rozhovor s ředitelem školy

Našim prvním tématem bylo zavedení nového ŠVP (školního 
vzdělávacího programu).

Po mnoha letech nás čekají velké změny. Největší z nich je 
zavedení dělených hodin ve všech ročnících, a to v češtině a ma-
tematice. V souladu s touto novou dotací budou mít studenti 3 
či 4 „celé“ hodiny (záleží, v jakem ročníku se zrovna nacházejí) a 
jednu tzv. „dělenou“. Polovina studentů tedy bude mít matema-
tiku a polovina jazyk český. Účelem této změny je umožnit více 
procvičit učivo, věnovat se více praktickým cvičením, příkladům, 
rozborům literárních děl, slohovým cvičením, debatám, disku-
zím… Tento systém výuky na našem gymnáziu již kdysi existoval, 
dnes se k tomu prakticky jen vracíme.  
Velké změny nastávají také v oblasti výuky informatiky. A ne-
půjde jen o navýšení počtu hodin. Žáci budou začínat s výukou 
IVT již v primě a v každém ročníku bude minimálně jedna hodina 
„výpočetní techniky“ týdně. Velkými změnami procházejí i osno-
vy tohoto předmětu. Již v nejnižších ročnících se bude začínat se 
základy programování či robotiky. Praktické využití moderních 
technologií bude nadřazeno teoretickému vyučování.
Další změnou bude posílení výuky angličtiny v primách, a to o 
jednu hodinu týdně. Z rozvrhu zmizí svět přírodních věd a výcho-
va ke zdraví, které se převedou do hodin biologie či tělesné vý-
chovy. Tyto změny navíc nejsou plánovány v horizontu několika 
let, jak tomu v kontextu legislativy vždy bylo, ale naopak budeme 
všechny změny realizovat najednou ve všech ročnících. 
Jinak tomu bude u budoucích studentů vyššího gymnázia a čtyř-
letého studia. Zde připravujeme posílení dotace hodin dějepisu 
v posledním maturitním ročníku, aby bylo možno více pozornosti 
věnovat novodobým dějinám, které se stávají nesmírně důleži-
tou součástí intelektuální výbavy moderního člověka především 
proto, aby se dokázal poněkud lépe orientovat ve velmi složitém 
současném světě.

Má následují otázka a naše další téma nemá od ŠVP daleko. 
Maturity a jejich nová koncepce.

Julie Petra Svatošová SXA9



Julie Petra Svatošová SXA

V rámci provedených změn MŠMT se školám vrací pravo-
moc ovlivnit strukturu maturitní zkoušky v profilové části. Naše 
škola se v rámci profilové části rozhodla v předmětu jazyk česká 
a literatura vrátit k již dříve používanému modelu. Zkoušení v 
minulých letech vypadalo tak, že žák volil z „kánonu“ svých dva-
cet knih, od nichž se pak po rozboru díla odvíjely otázky další, 
doplňující, až se přešlo v závěru k celému literárně historickému 
kontextu. To bude nyní obráceno a tedy vráceno k původnímu 
gymnaziálnímu konceptu. Pro studenty půjde jen o jakousi tzv. 
„obrácenou pyramidu“.  Aby změna, která budí diskuzi, byla 
jasná, vysvětluji. Dosud užitý princip: žák si vybere dílo -> skrz 
dílo začne mluvit o autorovi -> přes něj se dostává k literární 
skupině -> uměleckému směru, jeho charakteristice a odtud je 
již jen krok k uměleckým, společenským, filozofickým či histo-
rickým souvislostem. V dalších letech to bude opačně: student 
si zvolí téma, okruh -> přes něj přejde k literární skupině -> skrz 
ní se dostane k autorovi -> prostřednictvím něho k danému dílu. 
Cílem je, aby studenti měli širší literárně-historicky přehled a 
nebyl jejich intelektuální základ zúžený jen na pouhých 20 knih, 
které si přečtou. Navíc, maturita musí odrážet obsah předmětu, 
který žák absolvoval. V jazyce českém a literatuře to jistě nebylo 
jen o dvaceti knihách, tak jako v chemii to jistě není jen o dva-
ceti prvcích, v biologii a dvaceti kostech lidského těla… Vraťme 
kvalitu vzdělání tam, kam patří, zpět na gymnázia. Protože právě 
současná maturita ukazuje, že přehled studentům chybí. Tato 
koncepce by neměla studenty strašit, ba právě naopak. Vrátíme 
se jen k tomu, co se na gymnáziu o daném období, uměleckém 
směru, autorech a jejich dílech skutečně učili. Co si studiem a 
rozborem literárních děl osvojili.

A u školy a školství ještě zůstaneme. Jenom se přesuneme 
do trochu obecnější formy. S nástupem nového ministra školství 
se chystají plošné změny. Největší z nich je asi rozdělení učiva na 
základních školách a nižších stupních gymnázií, a to na jádrové 
a rozvíjející. Další velkou změnou by mělo být zrušení povinnosti 
volby druhého cizího jazyka. Pane řediteli, máte za to, že se jedná 
o krok správným směrem? 

Jde o jistě zajímavou myšlenku, ale nedokážeme  si to 
představit v praxi. Za prvé nevíme, zda by vůbec žákům stačilo 
jádrové učivo základní školy pro studium na gymnáziu. Představ-
me si to,  jako kdyby se zavedly dva řidičské průkazy, jeden zá-
kladní ( jádrový) řidičský průkaz na řízení po okrskách a rozšířený 
řidičský průkaz (rozvíjejíc) určený i na jízdu po městech a dálni-
cích. Dále také nevíme, jak by mělo vypadat známkování, když by 
byla ve třídě polovina žáků, která na základní škole probrala jen 
jádrové učivo a druhá polovina by probrala i to rozvíjející.

Julie Petra Svatošová SXA10



Měly by se klást větší hodnotící nároky na tu „skupinu 
s rozvíjejícím učivem“? Kde najít tu hranici, abychom předešli 
tomu, že ti chytřejší žáci by měli horší prospěch jen kvůli faktu, 
že na ně byly kladeny příliš vysoké nároky? Co se tyče proble-
matiky druhého jazyka, my jsme již před léty upozorňovali na to, 
že je nesmírně diskutabilní, aby se žáci učili druhému cizí jazyku 
v momentě, kdy neovládají dobře samotnou češtinu a angličtinu. 
Tak jako v případě naší kritiky „státních maturit“ i zde jsme byli 
poučeni „odborníky“, kteří za reformami stáli, že je koncepce 
přínosná. Momentální tiché opouštění „cermatovských“ maturit 
dokládá, že jsme měli pravdu. S nepromyšlenou reorganizací a 
restrikcí obsahu a struktury vzdělanost žáků, populace, po které 
se dnes tolik volá, nevyřešíme.

Poslední, ale neméně důležitá otázka. Školní senát. Pane 
řediteli, myslíte si, že se školní senát od začátku školního roku, 
kdy začal pracovat v novém složení, „posunul”? A je podle vás 
přínosem, jakým se očekávalo?

Neposuzuje se mi to jednoduše, předpokládám, že infor-
mace, které se od senátu dovím, naplňují očekávání studentů. 
Z mého pohledu má nový senát dynamiku, pracuje dobře, de-
batujeme, diskutujeme, ale nevím, zda jsou to opravdu všechny 
jednotlivosti, které byste chtěli řešit. 
Rád bych ale upozornil na to, že existence senátu a fakt, že má 
třída v senátu své zastoupeni, neznamená, že třída nemůže přijít 
kdykoliv za mnou z vlastní iniciativy, mimo rámec senátu. Může-
me o podnětu hovořit přímo. Je zřejmé, že mnohé věci lze touto 
cestou vyřešit rychleji. Proto léta vyzývám k tomu, abyste, pokud 
bude mít třída (ale i jednotlivec) pocit, že se jedná o něco neod-
kladného, objeví se nějaký zajímavý nápad nebo vás něco trápí, 
přišli vždy hned. Pokusím se na to bezprostředně zareagovat a 
senát do řešení postupně zapojíme. Můj styl práce, vždy otevře-
né dveře do ředitelny, se nemění. Platí to pro mé kolegy a platí to 
i pro vás.

Děkuji za rozhovor, pane řediteli.

Julie Petra Svatošová SXA11



Začátek konce stárnutí aneb dlouhověkost
Tento nadpis vám může připadat 
spíš jak úvod k nějaké mystice či 
podvodnému článku na interne-
tu, který láká nejenom seniory ke 
koupi různých mastiček. Tématem 
dlouhověkosti, se ale zabývá i 
věda, a tak jsem se rozhodla o tom 
něco napsat.

Nejdříve to mystično

Snad jedna z nejznámějších le-
gend je o pramenu mládí. První 
písemnosti se objevují již v 5. sto-
letí př. n. l. v knize Herodotově. 
Popisuje v ní zvláštní druh vody, 
kterou využívali příslušníci legen-
dárního kmene v Etiopii. Údajně 
živou vodu hledal Alexandr Veli-
ký nebo také Juan Ponce de Leon 
(španělský dobyvatel). Mimo jiné 
i umělci se snažili vyobrazit ten-
to pramen např. Lucas Cranach v 
roce 1546.

Dále určitě znáte Kámen mudrců, 
který měl umožnit přípravu elixíru 
života a navíc měl umět přeměnit 
kov v zlato. Snažila se ho vyrobit 
řada alchymistů, my si ho však 
nejvíce spojujeme se dvorem Ru-
dolfa II.

Nemohu vynechat ani fakt, že 
každé náboženství se snaží svým 
věřícím vysvětlit, jak dosáhnout 
nesmrtelnosti, a to většinou v po-
době reinkarnace (Hinduismus), 
nebo vírou v posmrtný život (křes-
ťanství).

Vědecké teorie proč 
stárneme

Kirkwoodova hypotéza vysvět-
luje proč třeba myš žije tři roky v 
porovnání s ptactvem, které žije 
desítky let. Myš je snadnou kořistí 
pro predátory, proto i kdyby měla 
predispozice k dlouhověkosti, tak 
by je nevyužila. Jako zajímavost 
bych přidala, že americkému le-
guánovi anolisovi rudokrkém se 
nyní prodlužuje život a to proto, 
že se ocitl na japonských ostro-
vech, kde nemá přirozeného pre-
dátora.

Další teorie spojuje dlouhověkost 
se schopností se reprodukovat – 
tedy žijeme do té doby, kdy jsou 
naši potomci schopni se postarat 
sami o sebe. (evoluční biologové: 
J. B. S. Haldanea, Petera B. Mada-
wara a George C. Williamse)

Jiná teorie zase tvrdí, že důvodem 
stárnutí je poškozená DNA a ná-
sledná ztráta genetické informace 
(Peter Medawar, Leó Szilárd). Po-
dobná teorie Error Catastrophe, 
považuje nahromaděné mutace 
za příčinu stárnutí. Ta ale byla vy-
vrácena díky úspěchu v roce 1997, 
kdy došlo k naklonování a vzniku 
ovce Dolly. Kdyby buňky s přibý-
vajícím věkem mutovali či ztráceli 
informaci, nešlo by ze starých je-
dinců vytvořit mladé/nové klony. 
Pozn. Ovce Dolly se sice dožila po-
lovičního věku ovce, ale obecně 
se klony dožívají věku charakteri-
stického pro jejich druh.

Zajímavá je teorie volných radiká-
lů. Radikály jsou nepárové elekt-
rony, které vznikají v našem těle 
jak přirozenou cestou v rámci me-
tabolických procesů (nejvíce radi-
kálů vzniká v mitochondriích), tak 
i při kouření nebo ozařování. Ra-
dikály podle této teorie mohou za 
poškození DNA oxidací. Autorem 

ozařování. Radikály podle této 
teorie mohou za poškození DNA 
oxidací. Autorem byl profesor 
Herman, který po většinu života 
užíval vysoké dávky kyseliny al-
fa-lipoové s cílem potlačit volné 
radikály (žil poměrně aktivní život 
až do své smrti). Za stejným úče-
lem můžete ale využít i ovoce s 
vitamínem C.

Nedávno jsem narazila na článek 
o NMN (nicotinamide mononu-
kleotide). NMN vzniká před NAD+, 
který má funkci jako přenašeče 
energie. Podle toho článku by vět-
ší množství NMN zvýšilo i hladinu 
NAD+, která by měla pozitivní do-
pad na zpomalení stárnutí a do-
provázejících chorob.

Než ale začnete radit svým ba-
bičkám a dědečkům, co si mají 
koupit, počkala bych až dané lát-
ky budou vědecky ověřeny, pře-
ce jenom se stále jedná o teorie. 
Navíc zatím neexistuje (a asi ani 
nebude) univerzální vysvětlení 
stárnutí. Vědci se shodli na osmi 
nebo devíti procesech vedoucích 
ke stárnutí

např. genomová nestabilita způ-
sobená poškozením DNA, naru-
šení údržby stability a funkčnosti 
proteinů, mitochondriální dys-
funkce. Tím, že zamezíme proce-
sům vedoucích ke stárnutí si mů-
žeme prodloužit zdravou délku 
života. Neodpustím si ale otázku k 
zamyšlení – máme se vůbec sna-
žit o umělé prodlužovaní našeho 
života? To nechám na zvážení ka-
ždého z vás. Já si osobně myslím, 
že věda/lékařství by se měla sna-
žit o prodloužení aktivního života, 
ale ne života obecně.

Zuzana Janečková 3.A12



Kmeti přírody
Borovice osinatá 5000 let

Islandská škeble a Žralok gronský 
se dožívají 500 let

Koi Kapr 220 let

Velryba grónská 200 let

Zajímavost
Rypoš lysý– žije v Africe a dožívají se 
30 let, tedy 7x více než běžné krysy. 
Navíc po celou dobu svého života je 
absolutně zdravý a je odolný i proti 
rakovině. Za jeho odolnost možná 
může 7x zvýšena aktivita mitochon-
drií.

Zajímavost
Věk od Jeanne Calmentové (1875-
1997) byl zpochybněn ruskými věd-
ci. Je možné že se za ni vydávala její 
dcera již od roku 1934.

Lucas Cranach, The-Fountain-of-Youth-immortality (pramen věčného mládí), 1546,

Rypoš Lysý

Zuzana Janečková 3.A13



Zuzana Janečková 3.A

Rozhovor s Kynem

Co si myslíš o České republice a našem vzdělávacím systému?

Ahoj, jmenuji se Kyne. Je mi 30 a pocházím ze Spojeného království. Mám dvou-
letou dceru Matyldu, která je napůl Češka a napůl Angličanka.

Jak by ses představil našim čtenářům, kteří tě neznají?

Myslím si, že je to krásná země, ve které se dá žít. Lidé jsou přátelští, jídlo je dob-Myslím si, že je to krásná země, ve které se dá žít. Lidé jsou přátelští, jídlo je dob-
ré a bydlení je zde celkem levné. Co se týče vzdělávacího systému, moc si toho ré a bydlení je zde celkem levné. Co se týče vzdělávacího systému, moc si toho 
z časů, kdy jsem studoval nepamatuji, takže vlastně nemám s čím bych to mohl z časů, kdy jsem studoval nepamatuji, takže vlastně nemám s čím bych to mohl 
porovnávat, ale zdá se mi v pořádku.porovnávat, ale zdá se mi v pořádku.

Myslíš si, že se tvá čeština zlepšila? Používáš ji často nebo radši 
používáš angličtinu?

Myslím, že se má čeština, od té doby, co jsem se zde přestěhoval (jsem zde už 4 
roky), zlepšila slušně, ale určitě může ještě více. Když jsem se zde přestěhoval, 
předpokládal jsem, že se prostě tu češtinu po nějaké době naučím, ale ona je 
mnohem těžší než jsem očekával. Vážně bych se měl aktivně učit ale už jen najít si 
čas je výzva.

Co si myslíš o Matiční a našich studentech?

Myslím si, že vaše škola je hodně dobrá, učitelé jsou 
přátelští a nápomocní a žáci vypadají, že chtějí dělat to 
nejlepší, co mohou, což je super.

Máš i jinou práci než učení na Matičním? Pokud ano, jakou?

Jsem rodilý mluvčí ještě na pár jiných školách a online učím 
programování. Ve svém volném času tvořím se svým kama-
rádem videohru, ale to mi ještě nezačalo vydělávat, takže to 
bych asi úplně prací nenazval.

Anna Přečková 1.A14



Útok

Útok
Kratičké upozornění na začátek. Povídku jsem napsala, když jsem se dozvěděla o útoku na 
učitele v jedné z pražských škol. Odráží se v něm také téma bezpečnosti amerických dětí 
ve školách. Nedoporučuji povídku číst osobám se slabší povahou.!

„Jacku“, špitla do ticha prázdné chodby. Sedíc 
na zemi natáhla ruku za postavou kráčející 
pryč z její blízkosti. „Jacku!“ pokusila se o vý-
křik. Její hrdlo však opustil jen podivný tichý 
zvuk. Pár vteřin na to její tělo dopadlo do ka-
luže krve.

„Pozor hlášení, všichni studenti se neprodleně 
musejí dostavit do svých tříd a setrvat v nich 
uzamčení do odeznění poplachu. Toto není 
cvičení!“

Ve třídě Leah zavládla panika. Děvčata začala 
vyvádět, chlapci zvědavě nakukovat ze dve-
ří. Chaos ovšem přerušil profesor zamknutím 
dveří třídy. „Nikdo odsud neodejde, nikdo!“

Leah trpící úzkostnými záchvaty pomalu začal 
ztrácet kontrolu nad svou vlastní myslí. V hla-
vě se jí rodily obrazy toho, co vše se může ve 
škole dít a jak může dopadnout ona.

Z přemýšlení ji vyrušil výstřel. Zazněl někde za 
zamčenými dveřmi. Hrobové ticho, které na-
plňovalo strachem sužovanou třídu, sem tam 
prolomilo potáhnutí či tichý pláč.

„Hej, otevřete!“ zaznělo za dveřmi spolu s bu-
šením. Leah se rozbušilo srdce. Krev se jí nahr-
nula do spánků a zatmělo se jí před očima. Vy-
děšeně se koukla na profesora. Ten jen prstem 
na rtech všem naznačil, že mají zůstat zticha. 
K bušení se přidalo i lomcování klikou. Osoba 
za dveřmi se očividně velmi chtěla dostat do-
vnitř, když tu najednou všechen pohyb a rá-
mus přestal. Jako ticho před bouří.

Výstřel. Jeden výstřel a zámek dveří se rozletěl 
na kousky. Vstup do třídy byl volný. Strachem 
zmítání studenti se vrhli k oknům, pod lavice 
nebo hledali jinou únikovou cestu.

Další rána. Bezvládné tělo profesora fyziky se 
sesunulo k zemi. Jeho oči bez života hleděly 
na Leah, krčící se pod lavicí. Rukou si zacpala 

Další rána. Bezvládné tělo profesora fyziky se 
sesunulo k zemi. Jeho oči bez života hleděly 
na Leah, krčící se pod lavicí. Rukou si zacpala 
ústa, aby zadržela vzlyky. Sledovala boty útoč-
níka, jak pochodoval po třídě. Výstřelů bylo 
ještě několik, přesněji deset. Takže už jich zů-
stalo jen dvacet. Kroky se začaly přibližovat.

„Ale, ale“, zasmál se někdo nad ní. Vyděšeně se 
za zvukem otočila. Dvě zelené oči propalovaly 
ty její. Snažila se odtáhnout, ale hlaveň mířící 
na její čelo jí překazila plány. Útočník ji za vlasy 
surově vytáhl na nohy. Táhl ji chodbou pryč. 
Nechal za sebou třídu s jedenácti mrtvými. Je-
jím profesorem, přáteli, spolužáky.

„Ty hajzle!“ Vykroutila se z jeho sevření s úmy-
slem utéct pryč. Na kolena jí ovšem srazil zá-
sah do břicha. Chytila se za postižené místo, 
ze kterého se začala valit krev.

Útočník k ní přistoupil. „Já ti chtěl pomoct!“ 
chytil ji za bradu. „Chtěl jsem ti jen pomoct,“ 
zakřičel na ni. Ona ten hlas znala. Znala ho 
stejně dobře jako toho kluka, co právě zabil 
nejméně jedenáct lidí.

„Jacku,“ špitla do ticha prázdné chodby. Sedíc 
na zemi natáhla ruku za postavou kráčející 
pryč z její blízkosti. „Jacku!“ pokusila se o vý-
křik. Její hrdlo však opustil jen podivný tichý 
zvuk. Pár vteřin na to její tělo dopadlo do ka-
luže krve.

Útok
Anna Přečková 1.A

Útok
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Útok
Útok

 Měsíc červen je znám tím, že má nejdelší dny a nejkratší noci. Proč se tedy nevydat malebným údolím řeky 
Labe do Ústí nad Labem, krajského města Ústeckého kraje. Vlakem se sem nejlépe dostanete ze stanice 
Ostrava-Svinov (popř. Ostrava hlavní nádraží) s přestupem na rychlík Labe či Eurocity Berlinier ve stanici 
Praha hlavní nádraží. Až vystoupíte na Ústeckém hlavním nádraží, projdete podchodem a spatříte první cíl 
naší cesty.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, unikátní novogotický kostel, se rozprostírá mezi moderními obchodními 
domy. Kostel vznikl původně jako gotická stavba, na přelomu 19. a 20. století však byl přestavěn do slohu 
novogotického. Zajímavostí je, že se věž kostela při bombardování americkými letadly na jaře 1945 vychý-
lila o dva metry. 

Zámeček Větruše je místem relaxace a odpočinku. Dostanete se sem lanovkou ze střechy obchodního cen-
tra Forum, jehož vstup je naproti kostela Nanebevzetí Panny Marie. Lanovka jezdí od 8 do 22:00 co 15 
minut. 
 
Pro milovníky hradů doporučuji navštívit hrad Střekov, na který se vám při pohledu z Větruše naskytne 
úchvatný pohled. Ten je snadno dostupný autobusovou linkou 27, která jede od hlavního nádraží. Hrad je 
otevřen od května do listopadu od 9:30 do 18:00. Vstupné pro jednoho dospělého činí 120 Kč a děti platí 
100 Kč. A kdybyste případně měli hlad, můžete se posilnit ve zdejší restauraci. 
  
Kdo má radši zvířata určitě musí navštívit Zoo Ústí nad Labem. Přivezou Vás sem trolejbusové linky 46, 51, 
55, 56, 57, 58 a 59, které taktéž jedou od hlavního nádraží. Zoo je otevřena každý den od 9 do 19 hodin. 
Vstupné pro dospělé stojí 140 Kč, pro děti 70 Kč. Mezi zvířaty zde dominují např. muntžak, tuleni obecní, 
lvíčci zlatí, orangutani, tučňáci brýloví nebo gepardi štíhlí. V areálu zoo je taktéž stezka dinosaurů, na které 
se nachází jak kostry těchto tvorů, ale i jejich modely. Pro malé děti je v areálu poměrně dost dětských hřišť, 
na nichž se určitě vydovádí. V neposlední řádě můžete zhlédnout umělou zříceninu Trpasličí hrádek, která 
byla postavena v letech 1913 – 1914. 
 
Kdo dává přednost turistice před biologií a historií, může se vydat na Erbenovu vyhlídku. Od hlavního ná-
draží pojedete trolejbusovou linkou 54 na zastávku Stříbrníky. Odtud pak musíte jít jeden kilometr pěšky. Z 
rozhledny je krásný výhled na město Ústí, na řeku Labe a Milešovku a při pěkném počasí i na Krušné hory.

Ústí nad Labem je metropole, která rozhodně stojí za navštívení. Doufám, že si výlet užijete a bude se Vám 
líbit.

Václav Šindelář  SB

Výlet do Ústí nad Labem
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Automobilky letem světem: Aixam
V posledním článku tohoto školního roku si 
představíme automobilku s názvem Aixam.

Aixam je francouzská značka vyrábějící moped-
-auta. Jenom pro vysvětlení, moped-auto je leh-
ká čtyřkolka s omezenou hmotností, rychlostí a 
výkonem. Automobilka byla oficiálně založena 
roku 1983, ale její první automobil byl, tehdy 
ještě bezlicenčně, vyroben již roku 1975 pod 
názvem Arola.

Většina aut této automobilky mají tedy omeze-
ný výkon, maximálně 8 HP, omezenou rychlost, 
maximálně 45 km/h, a pohotovostní hmotnost 
350 kg. Pouze dva modely, Crossline GT a Scou-
ty GTR, mají zvýšený výkon na 20 HP a maximál-
ní rychlost činí 93 km/h. I přesto, že mají auta 
Aixam 4 kola, technickými parametry pořád spl-
ňují řidičská oprávnění AM až A, a tím pádem 
jsou řiditelné od 15 let.

Vyzpovídala jsem pro Vás moji spolužačku Máju, 
která je řidičkou Aixamu, aby mi trošku nastíni-
la, jaké to je jezdit v tomto půlautíčku

Jak dlouho už řídíš?

Od svých patnácti let, takže 3 roky.

Jak jsi celkově s tímto autem spokojená?

Vzhledem k tomu, jak daleko od školy bydlím, 
tak ano. Hromadnou dopravou bych musela 
dlouho a složitě dojíždět, takže ušetřím hodně 
času. Kdybych si auto měla sama kupovat, tak 
bych do toho asi nešla. Myslím si, že to se až tak 
moc nevyplatí. Jinak jsem celkově spokojená J

Jaké jsou podle tebe hlavní výhody a ne-
výhody tohoto auta?

Výhodou je určitě věk, ve kterém se Aixam může 
začít řídit, a to je 15 let. Další výhodou je také 
vyhnutí se MHD. Co se týče auta konkrétně, vel-
mi oceňuji velký kufr a místo pro ještě jednoho 
pasažéra vpředu. Jedinou nevýhodou, která mě 
teď momentálně napadá, je určitě bezpečnost. 
Bezpečnostní pásy samozřejmě má, ale airbagů 
se nedohledáte.

Vyplatí se provoz Aixamu ve srovnání s 
MHD?

Ve srovnání s MHD určitě ano, teda aspoň pro 
mě. Je to pohodlnější i cenově dostupnější.

Veronika Sárficzká SPTB17



Veronika Sárficzká SPTB

První poslední zvonění
Dne 22. dubna jsem poprvé zažila po-
slední zvonění letošních oktáv a čtvrťá-
ků. Hned u vstupních dveří na nás čeka-
ly ohromné kostýmy s kasičkou v ruce, 
a říkaly, ať dáme peníze, pokud nechce-
me třpytky a ocet na hlavě. Naštěstí 
jsem se tomu vyhnula a radši zaplatila, 
než se třpytila a smrděla. První dvě ho-
diny jsme se normálně učili, ale pak nás 
přišla vyzvednout paní profesorka, a šli 
jsme s ní přes jídelnu na hřiště. Tam už 
čekaly stánky s pitím a jídlem, např. tam 
bylo sushi, zmrzlina, párky v rohlíku, 
různé dortíky a muffiny. Později jsme 
si sedli na lavičku. Jako první přišla 4.A, 
která měla nejspíš nejkratší program. 
Ukázali, kdo jde, za jaký kostým, nějaké 
historky z jejich třídy a pak rozdali ceny 
profesorům. Jako další přišla OKTB, kte-

Nela Papoušková PA

ceny profesorům. Jako další přišla 
OKTB, která se mi nejspíš nejvíce líbila, 
protože měly hezky sladěné kostýmy. 
Taktéž ukázali, kdo za koho jde, měli 
tam veto neboli takové odpustky, kte-
ré dražili a každé bylo u jiného učitele, 
třeba na test nebo když jsi měl špatnou 
známku z testu, tak sis ji mohl upravit. 
Nakonec šla OKTA, na kterou už moc lidí 
nebylo, protože už to trvalo moc dlou-
ho, a tak třeba už šli na oběd. Také měli 
veta, ukazovali kostýmy, říkali historky, 
ale měli navíc i ruletu, kde sis ještě před 
posledním zvoněním mohl koupit líst-
ky a zkusit štěstí. Poslední zvonění se 
mi moc líbilo. Měli to krásně napláno-
vané a byla to zábava. Už se těším na 
své poslední zvonění!
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