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 Drazí čtenáři, 
máme  zde opět září a s ním i nový školní rok a 1. výtisk školního časopisu. V 
tomto čísle  si můžete  přečíst několik rozhovorů a hlavně titulní článek o 
historii školy, který se poutá ke 120. výročí. Závěrem zbývá říct, že  každý, kdo by 
chtěl přispět do našeho časopisu, může poslat článek na emko.mgo@post.cz. 
 Příjemné čtení přeje Petra Adamčíková, šefredaktorka 
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Lajkni si svůj lajf 

Eva Maléřová, KVB 

 Autor: Tereza Paďourová a kolektiv 

 Ţánr: nelze zařadit (viz dále) 

 Nakladatelství: BizBooks 

 

 

 

 

 Ţánrově kníţka moc zařadit nelze. Je to v podstatě jen sbírka rozhovorů s 

úspěšnými mladými lidmi. V knize jde hezky vidět, jak i tito lidé mají své sny a 

ţe kdysi byli úplně stejní jako jsme my teď. Dozvíme se pár zajímavostí ze 

ţivotů idolů jako Johny Machette, Voxel, Martina Sáblíková, nebo Teri Blitzen a 

nechybí ani otázka na jejich ―recept na štěstí―. Je zajímavé pozorovat, jak se u 

různých osobností liší pohled na ţivot i rady do ţivota. Ale na jednom se 

shodnou - nic nejde, pokud se o to pořádně nesnaţíme a nestojíme si za tím. 

 Kniha je doplněna citáty a historkami, často i fotkami z mládí a i kdybyste 

znali své idoly skrz na skrz, tam myslím, ţe si kaţdý najde nějakou novou a 

zajímavou informaci. Myslím, ţe na chuť si přijde opravdu kaţdý, protoţe jsou 

zde youtubeři, zpěváci, herci i sportovci. 

 Hledala jsem ke čtení něco oddechovějšího na léto a jiţ v knihkupectví 

(kde jsem si ji bohuţel nekoupila) mě zaujala tato kniha. Kdyţ jsem ji pak našla 

i v knihovně, hned jsem si ji půjčila. I kdyţ jsem neznala všechny osobnosti, 

ráda jsem si o nich přečetla, a ačkoli jsem s některými názory nesouhlasila, 

knihu jsem přečetla rychle a s chutí. 



Historie školy 

Jan Šmehlík, KVIA 

 Kdyţ se na naší školu podívám, tak si říkám:,,Vypadá docela nově, 

nevěřím, ţe by mohla slavit 120 let od zaloţení.‖ Co se teda všechno na škole 

od osudného roku 1897 stalo? Čtěte dál a dozvíte se, co se se školou dělo během 

těchto 120 let... 

 O vznik první střední školy v Ostravě se zaslouţila Matice ostravská, která 

vznikla roku 1885 a reagovala na vzdělávací a kulturní potřeby města. Matiční 

české reálné gymnázium bylo slavnostně otevřeno 16. září 1897. Následujícího 

roku obdrţelo vlastní budovu na ulici Matiční 5, která byla postupně 

rozšiřována. Od roku 1901 byla škola rozdělena na klasické gymnázium, 

zaměřené na latinu a řečtinu, a reálku, zaměřenou především na přírodní vědy a 

moderní jazyky. Klasické gymnázium obdrţelo vlastní budovu na ulici Matiční 

7. 30. ledna 1908 bylo dosud soukromé klasické gymnázium císařem 

zestátněno, takţe obdrţelo právo vydávat vysvědčení celostátně platná a konat 

maturitní zkoušky. V této době je zajímavý neobvykle vysoký počet českých 

studentů (němečtí studenti minimálně), vysoký podíl studentů z chudých rodin, 

kteří mohli studovat jen díky podpoře z veřejných zdrojů, absence dívek v 

řádném studiu a především velká náročnost studia, které umoţňovalo získat 

maturitu jen velmi dobrým studentům. Škola se také po většinu tohoto období 

potýkala se značným nedostatkem financí. Období první republiky je spojeno s 

rozkvětem školy. Rostoucí zájem o studium na Matičním gymnáziu vedl k 

nárůstu počtu studentů, kterých uţ tehdy bylo víc neţ 500 (běţně 50 - 60 

studentů ve třídě), ke zvýšení počtu studujících dívek i lepšímu finančnímu 

zabezpečení školy, i kdyţ ani tehdy nebylo ideální. Škola se intenzivně 

zapojovala do kulturního ţivota města a vychovávala ţáky v demokratickém 

duchu masarykovské republiky. 

 



     2. světová válka znamenala pro gymnázium velmi těţké časy. Hned po 

Mnichovské dohodě se stalo přirozeným útočištěm ţáků z oblastí Sudet. 

Zajištění výuky bylo s kaţdým rokem náročnější. Ve škole se učilo na směny aţ 

do večera a mnohdy byly ţákům jen 

zadávány úkoly. Byla zrušena výuka české 

literatury, dějepisu, zeměpisu a filozofie. O 

přijetí do školy rozhodoval diktát z 

němčiny. Němčina byla zaváděna také do 

výuky matematiky a u maturit. Ze školní 

knihovny byly vyřazovány knihy se 

„závadným― obsahem a revidovaly se 

učebnice. Stupňoval se také politický tlak. 

Hned na začátku války byl zatčen ředitel 

školy a legionář Rudolf Tlapák (jehoţ 

pamětní deska bude brzy k vidění na rohu 

školní budovy). Ţidovští studenti museli 

zanechat studia a byli odvlečeni do 

koncentračních táborů, odkud se uţ nevrátili. Na konci války bylo totálně 

nasazeno několik pracovníků gymnázia, studenti osmých tříd byli povoláni k 

Technické nouzové sluţbě, studenti sedmých tříd do výroby v továrnách. Krátce 

před osvobozením, večer 16. března 1945, dostala škola při leteckém 

bombardování přímý zásah a musela se odstěhovat do budovy zrušeného 

německého gymnázia na Českobratrské ulici.        

 Výuka po 2. světové válce byla zahájena aţ od roku 1946. Na podzim roku 

1947 oslavila škola 50. výročí. Atmosféra svobody a demokracie však netrvala 

dlouho. Po únoru 1948 musela školu opustit řada profesorů. Tradiční osmileté 

gymnázium bylo zrušeno. Ţáci prim aţ kvart museli přejít na místní školy 2. 

stupně, z kvint aţ oktáv vzniklo nové čtyřleté gymnázium, které se vrátilo do 

původní budovy na Matiční 5. To se v roce 1953 přeměnilo na nový typ školy – 

jedenáctiletou střední školu.            



  Podobně jako v celém československém školství „obohatil― výuku o 

komunistické pohledy na realitu, praxe pro ţáky. Učitelé museli dělat 

mimoškolními úkoly, sepisovali posudky na ţáky. Nevyhovující prostory školy 

byly vyřešeny aţ v roce 1961, kdy byla na vedlejší parcele Matiční 7 postavena 

nová školní budova s vchodem z ulice Dr. Šmerala. Přemostěním Matiční ulice 

byla připojena i další nová budova s jídelnou a tělocvičnami. Prostranství na 

Matiční ulici bylo upraveno na hřiště. Studenti i rodiče si gymnázium překřtili 

na Šmeralku. 

 V 60. letech se škola výrazně rozrostla i do počtu studentů. Kvůli 

prodlouţení povinné školní docházky na 9 let byla změněna na dvanáctiletou a 

spojena se střední školou v Přívoze. Byla tak největší střední školou v Ostravě. 

Výuka probíhala ve dvou větvích – matematicko-fyzikální a humanitní. Byly 

vybudovány odborné učebny pro fyziku, chemii, biologii, laboratoře a odborné 

pracovny pro výuku základů výpočetní techniky a jazyků. Po invazi v srpnu 

1968 poznamenala i gymnázium léta normalizace, jednak změnou 

profesorského sboru, jednak oblastí výuky či mimoškolní činnosti. Od 1. září 

1969 se škola stala opět gymnáziem. 27. listopadu 1989 se škola zúčastnila 

generální stávky. K manifestaci na dnešním Masarykově náměstí se připojili 

téměř všichni zaměstnanci i studenti. Ve škole bylo zaloţeno Občanské fórum, 

které zde fungovalo aţ do 1. června 1990. V témţe roce byl škole propůjčen 

čestný název Matiční gymnázium, který záhy získal právní subjektivitu. Byl 

zrušen systém odborné přípravy a škola se vrátila ke svému staronovému 

poslání – připravovat studenty ke studiu na vysokých školách. Od školního roku 

1995/96 se opět stala víceletým gymnáziem se čtyřletým i osmiletým studijním 

cyklem. Nyní se na pomyslné časové ose nacházíme v roce 2017 a kaţdý den se 

píše nový řádek historie naší školy. 

 

                      



Kam v Evropě na prázdniny 

Vojtěch Knettig, SA 

· Itálie – Pojďme se společně podívat do krásné, místy staré, jinde aţ moc 

moderní Itálie, do které se jezdí kromě jiného za průzračným mořem, jídlem 

jako z pohádky a památkami úţasného stylu. 

o Moře (pláže) - dle mého názoru jsou nejkrásnější pláţe v Sardinii 

 Maddalena archipelago – pláţ u města La Maddalena – italské město v 

provincii Sardini 

 Sassari Cape Carbonara – mys blízko města Carbonara – italské město v 

provincii Sardinie 

 Capo testa – malý – jen několik kilometrů od italského města Santa Teresa 

di Gallura na severu Sardinie. 

o Jídlo – všechna tato jídla jistě znáte, ale i tak byste jejich italskou verzi měli 

ochutnat 

 Pizza (kruhovité těsto pokryté různými druhy sýrů, zeleniny a masa 

 Penne (typ těstovin podávaných s různými druhy omáček masa a zeleniny) 

 Tortellini (těstoviny plněné špenátem a/nebo masem) 

o Památky – z toho mnoţství památek jsem vybral tyto nejspíše nejznámější 

stavby 

 Koloseum – v Římě 

 Šikmá věţ v Pise – v Pizze 

 Bazilika svatého Petra – ve Vatikánu 

 

                      



· Francie – Do krásné umělecky a půvabně naladěné Francie byste 

měli zajet kvůli starým památkám a opravdu výbornému jídlu. 

o Památky – asi nejznámější, vybral jsem ty v Paříţi 

 Eiffelova věţ – v Paříţi 

 Vítězný oblouk – v Paříţi 

 Katedrála Notre-Dame – v Paříţi 

o Jídlo – Francouzi jsou velcí gurmáni, ale mně se nejvíce líbila tato jídla 

 Foie gras (ztučnělá játra vodních ptáků, především hus a kachen) 

 Coq au vin (francouzský pokrm z dušeného kuřete s vínem, houbami a 

případně česnekem) 

 Bisque – (hladká, krémová, velmi kořeněné polévka francouzského 

původu, klasicky na základě bujónu z korýšů) 

· Španělsko – Jet do Španělska a nepodívat se na nepředstavitelně zdobné 

památky a/nebo nebýt na jedné z moc úţasných pláţí, by byla určitě velká 

chyba. 

o Památky 

 Sagrada Familia – velký moderní římskokatolický kostel v Barceloně 

 Mezquita Catedral de Córdoda – katolická katedrála věnovaná Nanebevzetí 

Panny Marie, nachází se v španělském regionu Andalusie 

o Moře (pláže) - co se týče pláţí, doporučuji ty, co jsem napsal 

 Playa de ses illetes – nachází se na ostrově Formentera 

 Playa de Bolonia - se nachází ve městě Tarifa  

  



Rozhovor s Michelle č. 2 

Hanka Kroupová, SPTB 

 S minulým školním rokem ale skončil také rok v Česku pro Wong Ho 

Ching, neboli Michelle, která posledních 10 měsíců obývala lavici v sextě B. Uţ 

1. července odletěla zpět do Hong Kongu, a tak přinášíme rozhovor, kterým na 

ni zavzpomínáme. Ačkoliv Michelle umí trochu česky, konverzace se většinou 

odehrává v angličtině a stejně tak se udál i tento rozhovor. 

Jsi v České republice už 10 měsíců, je něco, co tě ještě překvapuje? 

 Rozhodně, třeba kdyţ jsem šla se spoluţáky do kavárny a poté co jsme 

dojedli a dopili všechno, tak jsem čekala, ţe to bude jako v Hong Kongu a 

servírka/číšník mi oznámí cenu, ale tady jim já říkám, kolik platím. V Hong 

Kongu se totiţ v klasických restauracích dýška neplatí. 

Která místa jsi už navštívila v České republice a celkově v Evropě? 

 Byla jsem v Praze, Brně a Olomouci, z evropských zemí to jsou Itálie, 

Španělsko, Monako, Německo, Rakousko, Maďarsko a Slovensko. Ještě bych 

ale chtěla vidět Plzeň a Karlovy Vary v Česku a Amsterodam v Evropě. 

Jak se ti líbila Praha? Je lepší než Ostrava? 

 Prahu jsem si uţila opravdu moc, je to krásné historické město. 

Kaţdopádně Ostravu mám radši. Ţivotní styl v Praze je dost jiný neţ ten v 

Ostravě. Jelikoţ je Praha nejnavštěvovanější město v Česku, tak se tam dobře 

cestuje mezi ostatními turisty, ale nechtěla bych tam být delší dobu, radši chci 

poznat skutečný ţivot v této zemi. 

 

                      



 Jak se ti vede s hodinami češtiny? 

Ve škole hodiny češtiny nemám, ale chodím do výuky s dalšími 

výměnnými studenty po škole. Čeština je pro mě hodně těţká, ještě pořád 

nedokáţu udrţet delší konverzaci s lidmi bez pouţití angličtiny, ale uţ rozumím 

tomu, co lidé říkají a to hlavně, kdyţ mluví pomalu. 

Co je neužitečnější slovo nebo věta kterou ses naučila? 

 „Já mám hlad :D― – tuhle větu pouţívám několikrát denně. 

Vrátíš se někdy ještě do Česka? 

 Samozřejmě. 

A co ti bude nejvíc chybět, až tvůj pobyt skončí? 

 Myslím, ţe asi škola (kromě učení), učitelé byli váţně milí a snaţili se mi 

pomoct a hlavně svoje spoluţáky, kteří byli neuvěřitelně hodní, a mám s nimi 

spoustu skvělých záţitků. 

 

                      



Střípky z vlády byzantského císaře Justiniána I.  

Kristýna Drmelová, KVB 

 Flavius Pitrus Sabbatius Iustinianus (narodil se zřejmě roku 482 a zemřel 

565), znám spíše jako Justinián I. (Veliký), byl od roku 527 aţ do své smrti 

byzantským císařem. Jako poslední císař měl za svůj rodný jazyk latinu, za své 

vlády se mu téměř povedlo znovusjednotit Římskou říši. 

 Pocházel z chudých poměrů, rodiče byli zemědělci. Jeho strýc Justinus 

slouţil v armádě a propracoval se aţ na velitele císařské gardy, a tak jej rodiče 

poslali za strýcem do hlavního města, kde mu bylo zajištěno výborné vzdělání. 

Justinus nastoupil nečekaně na trůn, kdyţ ho gardisté, jichţ byl velitelem, 

prohlásili po smrti Anastasia I. za nového císaře. Strýc tak svému synovci 

postupně uděloval tituly, aţ se z něj stal caesar (spoluvladař). 

 Justiniánova manţelka Theodora byla ještě z horších poměrů neţ její 

manţel, Theodořin otec byl medvědář a ona sama se ţivila jako herečka a 

kurtizána. Aby sňatek vůbec moţný, musel císař zrušit zákon, který zakazoval 

uzavírání svazků mezi příslušníky senátorského stavu a bývalými herečkami. 

Na druhou stranu byla velmi inteligentní a energická. 

 Po smrti Justina se stal jediným vládcem říše Justinián, byl označován za 

„nejbdělejšího ze všech císařů―, a to díky jeho aktivitě a mimořádné snaze se 

osobně angaţovat ve všech úředních záleţitostech. Justiniánovým 

nejvýznamnějším císařským činem bylo sestavení „Corpus iuris civlis―, který se 

stal základem římského práva. Dílo se dělí na čtyři části: 1.) Codex Iustinianus 

(soubor dosud platných zákonů od dob císaře Hadriána), 2.) Digesta neboli 

Pandectae (výpisy ze spisů římských právníků), 3.) Institutiones (základy 

římského práva) a 4.) Novely (aktuální císařská nařízení) – z nich poté vznikla 

sbírka Novellae leges. 

 



 V Konstantinopoli došlo roku 532 k povstáním Níká (Zvítězíme!), 

původně pouliční nepokoje mezi fanoušky hyppodromu, kterým se říkalo 

„Modří― a „Zelení― právě podle barvy závodních dresů, přerostly v povstání 

proti císaři. Modří a Zelení byli i jiného náboţenského přesvědčení (Zelení 

věřili v monofyzitismus), napřed bojovali mezi sebou. Justinián, ač stranil 

Modrým, tvrdě zakročil proti povstalcům obou stran, nato se Modří a Zelení 

spojili, vypukly ještě větší nepokoje, vzpomněli si na zapomenutého synovce 

císaře Anastasia, Hypatia, přivedli jej na Hyppodrom a prohlásili císařem. 

Vzhledem k okolnostem, kdy se i část vojska přidávala na stran povstalců se 

císař rozhodl uprchnout, ale Theodora mu v tom zabránila, přikázala generálům 

shromáţdit všechny zbývající vojáky a povstání ukončit. Bylo zabito přes 30 

000 lidí. 

 Konstantinopol byla po povstání Níká značně poničená, a tak se Justinián 

rozhodl ji zrekonstruovat. Díky tomu vznikla ohromná Hagia Sofia. 

 Justinián byl bezesporu velmi schopný a inteligentní panovník, ale jeho 

náboţenská intolerance byla velkým problémem po celou dobu jeho vlády a 

brzdou rozkvětu, navíc po jeho smrti byla celá říše značně vysílená. Neodpustím 

mu ani zavření athénské akademie, kdy srovnával matematiky se zločinci ("O 

zločincích, matematicích a jiných jim podobných"…) a povaţoval matematiku 

za pohanský okultismus ("zavrţeníhodné umění matematické"). 

 

                      



Rozhovor s panem ředitelem—Matiční pod kontrolou ČŠI 

Eva Maléřová a Kristýna Drmelová, KVB 

Před inspekcí: 

Kdy byla kontrola naposledy? Jak si naše škola v minulých letech vedla? 

 Hloubkové kontroly ČŠI nejsou termínově přesně vymezeny zákonem a 

ani vyhláškou, jde vţdy jen o jakési doporučené schéma. Momentálně se počítá 

minimálně s jednou hloubkovou inspekcí během 5 aţ 6 let. U nás na škole 

taková inspekce právě před tolika lety proběhla, a tak ve standardním termínu 

nyní probíhá ta současná. 

Jak dlouho bude kontrola trvat? 

 Vzhledem k tomu, ţe se inspekční záběr rozšířil také na průběh jednotných 

přijímacích zkoušek, je naplánován termín od 12. 4. 2017 do 26. 4. 2017. 

Na co vše se kontroloři zaměří? Čeho si budou při kontrolách ve výuce všímat? 

 Hloubková inspekce je podrobnou kontrolou celé škály procesů, které 

souvisí s chodem školy. Ţáci a pedagogové zaregistrují jen hospitační činnost, 

ale kontrola se týká všech dokumentů a směrnic školy - školním řádem 

počínaje, přes BOZP, úrazovost, hospodaření aţ například po revizní zprávy 

posilovacích strojů. Řádově se jedná o desítky dokumentů, základní seznam jich 

obsahuje cca 75. 

Jaký by měl případný negativní výsledek kontroly dopad? 

 Kontroly jsou příleţitostí reagovat na doporučení profesionálů, kteří se 

cíleně věnují jednotlivým oblastem a jejich zkušenost a přehled můţe pomoci 

překlenout ta místa, kde je například legislativní rámec nejednoznačný, či 

dokonce vícevýznamový.  

 



 Našim společným cílem je zajistit pro naše ţáky nejen kvalitní vzdělávání 

a tím tedy vzdělání, ale jde také o bezpečnost, o zdraví a v neposlední řadě o 

psychickou pohodu těch, kteří jsou vyučováni, ale i těch, kteří učí. Ţáci a 

bohuţel i rodiče často zapomínají, ţe i učitel má, vedle svých povinností, svá 

práva, ţe i ve školách vedle školního řádu platí zákoník práce. Hloubková 

inspekce je pak tím lakmusovým papírkem, který indikuje, zdaje vše vyváţeno, 

zda vše funguje. Dokonalý stav asi neexistuje nikdy a nikde, ale 

nepředpokládám, ţe by na naší škole byly tak závaţné nedostatky, ţe by něco 

nefungovalo tak, jak má. Ale těch několik let, kdy jsem ředitelem, intenzivně 

pracuji na tom, aby naše výsledky byly stále lepší. 

Po inspekci: 

 Inspekční hloubkové šetření všech oblastí činnosti MGO prokázalo, ţe 

Matiční gymnázium splňuje všechny normativní limity vymezující činnost 

moderní střední školy. Ve všech hodnocených kritériích je závěrečná zpráva 

pozitivní a v řadě oblastí je zdůrazněna nadstandardní kvalita, především v 

rovině odborné úrovně pedagogického sboru a partnerských aktivit s 

renomovanými vysokými školami či vědeckými a odbornými institucemi. Do 

budoucna se ještě více zaměříme na samotného ţáka, který by ještě více měl být 

nejen aktivním příjemcem obsahu vzdělávacích aktivit, ale měl by se také ještě 

v širší míře zapojit do procesu sebehodnocení svého vlastního nově utvářeného 

odborného portfolia. Jako ředitel Matičního gymnázia jsem s výsledky 

inspekční kontrolní sondy spokojen a je pro nás povzbudivým, ale současně i 

zavazujícím podnětem pro naši další práci. 

 

                      



Exkurze do Bruselu  

Kristýna Drmelová, KVB 

 Jiţ první školní týden navštívilo 15 

vybraných studentů Matičního gymnázia 

„hlavní město Evropy― – Brusel. Zájezd 

byl koncipován jako informativní, 

vzdělávací a kulturní akce, kterou nám 

zprostředkoval a finančně umoţnil pan 

europoslanec Evţen Tošenovský a jeho 

kancelář, za coţ mu jménem všech děkuji. 

 V Bruselu jsme napřed zavítali do 

Parlamentária, návštěvnického centra 

Evropského parlamentu, kde nás upoutalo 

mnoho interaktivních exponátů, 

historických videozáznamů a fotografií. 

Byli seznámeni s evropskou politikou, 

integrací a fungováním Evropského 

parlamentu. Po ubytování v hotelu jsme 

vyrazili na náměstí Grand-Place, jeţ je 

kvůli kráse tamějších budov zapsáno na 

Seznamu světového dědictví UNESCO, 

dále jsme pokračovali k sošce čůrajícího 

chlapečka ze 17. století, poté jsme se vydali k jeho protějšku, méně známé 

čůrající holčičce. 

 

                      



 Na prohlídku Evropského parlamentu jsme jeli hned v úterý ráno. Při 

vstupu si nás vzal na starost pan Jan Řebřina, jeden z úředníků EP, a začal s 

přednáškou, v níţ nás stihl stručně seznámit s historií Evropské unie i s 

fungováním evropských institucí. Po něm se slova ujal přímo pan europoslanec 

Tošenovský, který hovořil o stranách v EP a přidal i pár postřehů a příhod ze 

svého ţivota politika. Dále nás pan Řebřina dovedl přímo do hemicyklu, kde se 

konají menší plenární zasedání. Po pár fotografiích jsme se odebrali zpět do 

autobusu, abychom navštívili malebné městečko Bruggy na severu Belgie. 

 V „Benátkách severu―, jak jsou Bruggy často označovány, jsme obdivovali 

osobitou architekturu v nesčetných uličkách, jeţ jsou lemovány cihlovými 

domy, aţ jsme si připadali jako v 19. století. V centru města se nacházejí 

středověké stavby jako například radnice nebo věţ Belfried, na kterou vede 366 

schodů, ale za ten výhled to určitě stojí. Poté, co jsme opustili historické 

Bruggy, se konala nečekaná zajíţďka k moři. Na koupání to sice ani zdaleka 

nebylo, to však ani v nejmenším neznamená, ţe bychom se všichni vraceli suší. 

 Po návratu do Bruselu jsme se vydali na noční procházku městem. Budovy 

na náměstí Grand-Place vypadají při nočním osvětlení přímo kouzelně. 

Abychom měli „čůrající trojici― kompletní, vydali jsme se i k čůrajícímu psovi. 

 Poslední den v Bruselu se nemohl obejít bez návštěvy Atomia. Tato 165 

miliardkrát zvětšená mříţka ţeleza uţ v Bruselu stojí 59 let. Atomium bylo 

původně postaveno kvůli Expu 58 a mělo být po skončení Expa odstraněno, 

avšak kvůli velké oblibě bylo ponecháno a dnes jsou v něm k vidění různé 

výstavy. 

 Exkurze byla senzační, jsem velmi ráda, ţe jsem se jí mohla zúčastnit. 

                      



Game of Thrones—7. série  

Karel Weiss, SPTB 

OBSAHUJE SPOILERY!!! 

 

 Společně s prázdninami je bohuţel 7. série momentálně nejpopulárnějšího 

televizního pořadu za námi a na další budeme muset nejméně ještě rok čekat. 

Pojďme si shrnout nejlepší momenty této série a zavzpomínat na ně. 

 První epizoda byla taková rozjíţděcí, otevřely se všechny dějové linky, 

připomněli jsme si, kde se kdo momentálně nachází a co dělá. A mezi nimi byla 

i Arya, která, kdyţ byla přestrojená Waldera Freye, všechny Freye, aniţ by nad 

tím dvakrát přemýšlela, otrávila. Byla to pro ní osobní pomsta za to, ţe zradili a 

zabili její matku Caetlyn a bratra Roba. No nebyl to uspokojující pohled, jak 

všichni přítomni vykašlávali krev a v křečích umírali? 

 Myslím, ţe pro mnohé fanoušky nejuspokojivější smrt byla smrt největšího 

hráče a manipulátora Malíčka. Nejchytřejší postava, která měla vţdy vše 

promyšlené několik tahů dopředu, byla na příkaz Sansy rovněţ zabita Aryou. 

Nebýt Branna, tak by tato postava ještě ţila a vše by mohlo být jinak. Malíček 

skončil spolu se svými plány na ovládnutí sedmi království. Naopak jeho pravý 

opak – Varys – je stále naţivu nyní jako rádce Daenerys. 

 Ale hlavním operátorem jsou Lannisteři. Existuje opravdu spousta důvodů 

proč si to myslet. 

 Všichni zbývající ţijící mají v seriálu velký vliv. Cersei jako královna, 

Jamie jako generál nebo Tyrion jako pobočník Daenerys, ti všichni se po dlouhé 

době setkali v Králově přístavišti, aby prodiskutovali, co bude dál, kdyţ se blíţí 

Bílí chodci. Atmosféra byla velmi napjatá a to i ve chvíli, kdy Cersei a spol. 

poprvé spatřili bílé chodce. Uvzatost a reakce Cersei na nabídku příměří většinu 



diváků jako vţdy naštvala. Snad se v 

osmé sérii dočkáme její reakce aţ zjistí, 

ţe Bílí chodci zbořili zeď, mají na své 

straně oţiveného dráčka Viseriona a míří 

na jih. 

 Ohledně oţivení Viseriona, 

přemýšleli jste odkud se vzaly řetězy 

kterými ho vytáhli ze zamrzlého jezera? 

Pokud víme tak ledoví zombíci taky 

známí jako „wights― plavat neumí a o ţádných řetězech zmínka nikde nebyla. 

Zřejmě jen mezera v ději. Stejně jako se říkalo, ţe ve zdi je prastaré magické 

kouzlo, které mrtvé nepustí na druhou stranu, ale pak se objeví Night’s king a 

do minuty je po zdi. K čemu to pak bylo? 

 V sedmé sérii bylo taky spousta shledání postav, které se dlouho neviděly, 

nebo naopak se nikdy neviděly. Všichni Starkové jsou zpátky spolu, Gendry se 

po 4 sériích vrátil, Lannisteři se shledali, Theon viděl Jona, Ohař se potkal s 

Briene, Jorah se vrátil k Daenerys, Arya se potkala s „Horkým koláčem―, ale 

hlavně, na co jsme všichni čekali, Jon se seznámil se svou tetou Daenerys! Sice 

mu Brann mohl napsat, ţe to je jeho teta, ale co uţ. 

 Tím se nám tedy některé věci uzavřely, to je taky jeden z důvodů, proč má 

osmá série mít jen 6 dílů. Bohuţel je to tak, děj dochází, postavy nepřibývají. 

Ale nebojte, producenti David Benioff a Daniel B. Weiss řekli, ţe celkový počet 

minut na plátně bude nejdelší ze všech sérií, to znanemá, ţe jednotlivé díly 

budou mít přes hodinu a půl! Osmá série je naplánovaná na léto 2019, do té 

doby si můţete přečíst kníţky nebo zvolit jiný seriál. 

 Doporučuji seriál Narcos – odehrává se v době Pabla Escobara v Kolumbii 

a je o dvou agentech z DEA, Stevem Murphym a Javierem Penou (kterého 

mimochodem hraje Pedro Pascal – Oberyn ze Hry o trůny), kteří jdou po 

největším drogovém kartelu ve snaze Pabla dostat. 



MGO ve Skotsku 

Tereza Vilímová, KVIA 

 Ve dnech 16.6 – 24.6 se konal zájezd do Skotska. Celý zajezd proběhl s 

CK Protravel, který zajistil cestu i ubytování. 

 Odjezd se konal z parkoviště před Domem kultury města Ostravy. Jeli jsme 

přes Německo směrem k přístavu Ijmuiden. Během cesty na nás čekala krátká 

procházka v Naardenu, kde jsme navštívili muzeum J. A. Komenského. Večer 

jsme nastoupili na trajekt a pluli směr Anglie. Překvapily nás malé kajuty se 

záchodem umístěným ve sprše. Hold čím víc pasaţérů, tím víc peněz za 

přepravu. Ráno jsme se probudili v přístavu Newcastle a vydali se směr 

Skotsko. Večer nás přivítali naše hostitelské rodiny v městě Tullibody. 

Samozřejmě byly cestou nějaké zastávky, například jsme navštívili bývalou 

římskou pevnost Chesters, opatství v oblasti Borders - Melrose Abbey, kde je 

pochováno srdce skotského krále Roberta de Bruce, a nakonec Abbotsford 

House. Třetí den nás čekala výprava do největšího skotského města Glasgow. 

Zde jsme si společně prohlédli Riverside Museum, které je známe svým tvarem 

budovy. Studenty však nejvíc nadchla zastávka v centru města, kde mohli 

navštívit slavný obchod Primark. Další zajímavou zastávkou byla skotská 

palírna whiskey -Deanston distillery. Většina litovala, ţe nám není osmnáct, a 

nákupy se musely omezit pouze na sušenky a čokoládu. Den jsme krásně 

zakončili procházkou k jezeru Loch-Katrine. Všichni v domnění, ţe jde opravdu 

jenom o procházku se neoblékli nějak zvlášť sportovně, a proto byli všichni v 

údivu, kdyţ po výstupu z autobusu viděli kopec, který nás čekal. Během cesty 

jsme to chtěli někteří vzdát, ale nakonec cestu všichni úspěšně zvládli a myslím, 

ţe to za ten výhled stálo. Čtvrtý den nás čekala dlouhá cesta k ostrovu Sky. 

Cesta vedla kolem Fort Williamu přes Kaledonskou úţinou směrem k slavnému 

jezeru 



 Loch Ness. Tam jsme se krátce zastavili 

na vyhlídce u hradu Urquhart Castle a 

navštívili Loch Ness Centre, kde nám 

pověděli něco málo o známé příšeře. 

Pokračovali jsme krásným údolím Glen 

Shiel k ostrovu. Tam jsme se ubytovali v 

místním hostelu a šli spát. Po snídani jsme 

odjeli na průzkum ostrova. Navštívili jsme 

hrad Dunvegan Castle, kde byla moţnost výletu na lodičkách k tulením 

koloniím. Bylo to něco váţně nezapomenutelného. Po prohlídce jsme 

pokračovali k naší poslední zastávce toho dne, k rybářskému městečku Portree. 

Zajímavostí bylo, ţe kaţdý dům měl jinou barvu, a to proto, aby ho rybáři našli, 

kdyţ se vracejí pozdě domů. Večer jsme se zpátky ubytovali v našich 

hostitelských rodinách. Sedmý den se konal velký výlet do Edinburghu, 

hlavního města Skotska. Jako první jsme byli na prohlídce The Royal Yacht 

Britannia, která je zakotvená v přístavu Leith. Poté jsme se přesunuli do 

nádherné historické části města, která byla nečekaně plná lidí . Prošli si hlavní 

třídu Royal Mile a zakončili naše putování v královském hradu se skotskými 

korunovačními klenoty. Osmý den—poslední den proběhlo loučení s 

hostitelskými rodinami a vypravili do jiţ známého přístavu Newcastle. Cestou 

jsme si udělali poslední zastávku u Rosslyn Chapel, která je opředena mnoha 

legendami. V přístavu uţ čekal trajekt, který nás nocí dopravil zpátky na 

evropský kontinent. Do Ostravy jsme dorazili v sobotu ve večerních hodinách. 

Na závěr bych chtěla říct, ţe celý zájezd byl moc fajn a myslím, ţe můţu za 

všechny účastníky říct, ţe jsme si to uţili… a nesmím taky zapomenout zmínit, 

ţe to celé s námi absolvovaly i paní prof. Stará, paní prof. Nováková a paní 

prof. Halfarová. Za coţ jim patří velký obdiv.  

 

                      



Prasata 

Barbora Kalíková, SA 

NÁPAD NA VYUŢITÍ ŠKOLNÍHO DVORKU  

 Na školním dvorku roste líska turecká , na zem padají lískové oříšky a vadí 

tam …… Kdyţ naše třída jednou končila dříve, šli jsme pomoct tyto ořechy 

sbírat. V tu chvíli mě napadlo, jak vyuţít prostor dvorku a zbavit se ořechů! 

 Škola by měla chovat prase! Ponechal by se nějaký prostor jako parkoviště 

pro kantory a zbytek by slouţil pro prasata. O druhu prasete by se rozhodlo 

podle většinového rozhodnutí v hlasování, o počtu taktéţ . 

 Prasata by slouţila také jako environmentální pomůcka. V předem daném 

období by se s prasaty vyučovaly různé předměty . 

V tělesné výchově by slouţila k zdokonalení fyzických výkonů studentů . 

Vyučoval by se například skok a hvězda přes prase, kotoul na praseti a jízda na 

něm. 

Ve výchově hudební bychom odhadovali v jaké tónině prasata chrochtají a 

skládali bychom o nich sami písně. 

Ve fyzice by se počítalo jakou rychlostí prase umí běhat, jakou má hustotu a po 

jaké chodí trajektorii. Jaký je jeho objem … 

V matematice bychom sčítali štětiny, popřípadě parazity. Počítali bychom z nich 

odmocniny a zapisovali je do zlomků nebo procent. 

V biologii bychom zjišťovali, zda má prase tasemnici a zkoumali bychom 

například jeho chloupky pod mikroskopem. 

V chemii bychom zkoumali sloţení ţaludečních šťáv. 

V cizích jazycích bychom psali o prasatech v tom daném jazyku. 

o byly jen příklady vyuţití prasat během studia . Neukáznění studenti by 

prasatům čistili stodolu. Prasata bychom navíc krmili lískovými ořechy a zbytky 

z jídelny, tak bychom se jich efektivně zbavili. 



 Na konci června zdravotníci MGO odjeli do 

Havlíčkova Brodu na Mistrovství republiky 

zdravotnické soutěţe. Sloţení týmu bylo 

následující: Petra Sobolová (KVIA), Petra 

Adamčíková (KVIA), Anna Kuropčáková (TB), 

Petr Štěpán (TA) a velitel Jan Dostál (KVIB). 

 Soutěţ se konala v centru Havlíčkova Brodu 

a při čekání mezi soutěţními disciplínami si mohli 

projít město a navštívit např. zvonici místního 

kostela, která byla pořádně vysoká. Do finálního 

hodnocení se zapisovaly výsledky z tří 

simulovaných stanovišť s PP, transportu (vyrobení 

nosítek z věcí, které byly k dispozici a 

transportování zraněného) a obvazové techniky 

(např. šátkové závěsy, obvaz předloktí). 

 Předání cen a vyhlášení výsledků se 

uskutečnilo v sále zdejší nádherné radnice. Půlka 

týmu ovšem musela utíkat na vlak a nezúčastnila 

se vyhlašování. Museli se nechat překvapit, ale 

odjíţděli s pocitem, ţe pro soutěţ udělali 

maximum. Všichni byli velmi nadšeni, kdyţ se 

dozvěděli, ţe Ostravě vybojovali 1. místo! 

 Tudiţ má Ostrava jiţ 2. titul Mistra republiky 

a oba dva vybojovali ţáci MGO. 

Republikové kolo zdravotnické soutěže 

Petra Adamčíková, KVIA 



Fidget spinner 

Katka Václavíková, TB 

 Tuhletu hračku myslím známe všichni, fidget spinner. Nebo taky finger 

spinner, coţ v překladu znamená „prstové točítko,― a princip této jednoduché 

hračky spočívá v tom, ţe prostě jenom točíme kusem plastu na prstu. Ačkoliv 

tato hračka byla vynalezena jiţ v 90. letech 20. století, začala být velmi 

populární aţ na jaře 2017, zejména na americkém trhu. Od té doby se hračka 

velmi rychle rozšířila do dalších zemí po celém světě. 

 Kdyţ se dostaly fidget spinnery k nám, stály kolem 500 Kč, ale postupně 

cena spadla na 100 aţ 50 Kč. 

 Za autora vynálezu je povaţována inţenýrka chemie Catherine 

Hettingerová. Sama však uznala, ţe její původní nápad nemá se současnou 

hračkou moc společného. V principu jde o setrvačník. V jeho středu je ocelové 

či keramické loţisko, díky kterému se otáčí zbytek hračky, ten můţe být z 

materiálů jako mosaz, nerezová ocel, titan, měď či plast, ale třeba i ze zlata. Byl 

prodáván jako hračka, která má pomáhat lidem s různými problémy jako 

hyperaktivitou, ADHD, autismem, úzkostí či „vrtěním― (v angličtině 

„fidgeting―). Ale pokud si lidé pořizují spinnery jen z těchto důvodů, tak 

myslím, ţe téměř polovina naší školy trpí autismem, ADHD, nebo něčím 

podobným. 

 

 



 Ptali jsme se některých učitelů, jestli tyto populární hračky znají, jestli ví, k 

čemu slouţí a jaký na ně mají názor. Někteří profesoři a profesorky si nepřáli 

vidět svá jména s odpověďmi v časopise, proto jejich odpovědi uvádíme 

anonymně. 

 

X1: Ano, to je fidget spinner, znám to, dokonce jsem viděl spinner song! Ale 

zatím to nemám, připadám si dost klidný. 

X2: Co to je? Tak toto vůbec neznám, jak jsi to říkala, friget sprinner? Já myslel, 

ţe to jsou nějaké skládací nůţky, nebo větráček. 

X3: Ano, to znám, to je to létací, myslím si, ţe to je blbost. 

X4: Kaţdý na to má svůj názor, podle mě je to normální, my jsme měli céčka… 

A konečně, vítěz naší ankety: 

X5: Toto je fidget spinner, slouţí to k léčbě dětí s ADHD, ale myslím si, ţe to 

nezabírá. :(  


