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Milí čtenáři,  

je zde polovina dubna a s ním i nové číslo našeho časopisu eMka. Toto číslo je moje první—

hlásí se k  vám nová šéfredaktorka eMka. Doufám, že tohle číslo se vám bude líbít a že si v 

něm snad najdete svůj oblíbený článek. Toto číslo se zabývá mnoha odvětvími—filmy, 

tradicemi, dějepisem....Takovéhle škále článků však mohu poděkovat mladým žurnalistům, 

kteří se neméně podíleli na březnovém čísle. Už zbývá jen říct, že každý, kdo bude mít chuť, 

může přispět do našeho školního časopisu, budeme jen rádi za nové a jistě poutavé články. 

Budeme samozřejmě rádi i za rady jak eMko vylepšit. V takových případech nás kontaktujte 

na emailu emko.mgo@post.cz. 

Petra Adamčíková, TA 
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Krátké hlášení o příušnicích na MGO 

Petra Adamčíková, TA 

  Jak jste si pravděpodobně všimli, na škole řádí nějakou dobu virové 

onemocnění s názvem příušnice. Příušnice postihují příušní slinné žlázy, které 

otečou a přidá se i horečka. Šíří se podobně jako chřipka, proto je viru 

obtížné se vyhnout. Účinnou obranou je samozřejmě očkování a nebo fakt, 

že už jste si jednou příušnice prodělali. 

 Přestože jsou příušnice hodně nepříjemným onemocněním, panika je ve 

větší míře zbytečná, zvláště pokud jste je už dříve prodělali. Jak jsem již 

jednou zmínila, nakazit se už podruhé nemůžete, tělo je již proti nim odolné. 

Samozřejmě většina z nás je proti příušnicím očkována, ale protilátky mohly 

z těla po určité době vyprchat (nějákých 15 let od očkování je asi malá šance, 

že protilátky přežijí). 

 Opravdovou velkou hrozbou pro člověka však nejsou klasicky prodělané 

příušnice. Nebezpečné může být, když se po příušnicích vyskytne zánět varlat 

u chlapců v pubertě a při zasažení obou varlat může dojít k sterilitě 

(neplodnosti). U obou pohlaví je velmi nebezpečnou komplikací  zánět 

mozkových blan. Jeho průběh je velmi nebezpečný, pokud je virového 

původu a může skončit i psychickým či fyzickým postižením. Ovšem při řádné 

léčbě se vyskytuje málo.  

 Přestože se na MGO vyskytují, nemusíme se kvůli nim stresovat a 

můžeme dále v klidu ve škole studovat. Ovšem starším klukům bych radila, 

aby si na ně dali pozor.  

 

 

 

 

Otoky u příušnic 

- pravidelný občastník MGO 
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Velikonoce ve Vietnamu nebo USA? 

Zlatka Tranová, Tereza Foltýnová, KVA 

VIETNAM 

 Vzhledem k tomu, že náboženským vyznáním většiny Vietnamců je 

buddhismus, neočekáváme, že zdejší lidé budou malovat vajíčka a plést 

pomlázky. V dnešním Vietnamu žije přes 6 milionů křesťanů a každý rok 

tento počet stále roste. Já pocházím z rodiny, kde je uctíván Buddha. A když 

jsem se zeptala, jak se slaví ve Vietnamu Velikonoce, tak to rodiče moc 

nevěděli. Jak vůbec slaví Velikonoce Vietnamci v Česku? Velikonoce jako 

symbol jara, krásy a vzkříšení. Většina dospělých Vietnamců ani nezná jejich 

pravý význam. Nevědí, proč se musí vajíčka barvit nebo proč se peče beránek 

nebo plete pomlázka z vrbových proutků. Asi v těchto svátcích vidí jen kluky, 

kteří se vyžívají v někdy až brutálním mlácení holek. A většinou na tyto 

svátky nemají ani čas. Vlastně, nemají ani české známé, kteří by je zasvětili 

do tajů Velikonoc a jsou rádi, že je volno. A tak Vietnamci nemají ke komu si 

chodit pro koledu. Proto je neslaví, ale najdou se někteří, kteří je slaví. Já tu 

od malička vyrůstala, takže je jakoby slavíme, rodiče ale v českém prostředí 

nevyrůstali, takže jim je tento svátek cizí. Kdysi, když jsme byli s bratrem 

mladší, tak jsme dělávali vajíčka, on mě poplácal a já mu za to dala vajíčko. 

Tento rok jsme ani nedělali vajíčka, bratr mi naplácal, přišli i sousedi a bývalí 

spolužáci, kteří za to dostali čokoládové vajíčko. 

 

 

 

 

 

 

 

A pokud chcete zjistit jak se slaví v USA otočte stranu                       

- pravidelný občastník MGO 
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USA 

V USA je tomu tak trošku jinak. Téměř všichni jsou zde křesťané. Tak 

jako je v Česku „hlavním dnem“ Velikonoc pondělí v Americe je to neděle. 

Velikonoční prázdniny zde nejsou, jediný volný den je pátek – označovaný 

jako The Good Friday. V pondělí se jde normálně do školy. V neděli se 

obvykle schází celá rodina. Pro kluky i holky je neděle stejná. Ráno, když se 

probudí, dostanou košík od zajíčka, v košíku jsou nejrůznější cukrovinky a 

pochoutky, čokoládové vajíčka a zajíčci. Malé děti obvykle chodí na hon za 

vajíčky, ten je na zahradě, zde rodiče rozmístí čokoládové vajíčka po trávníku 

a děti je hledají a sbírají do košíčku. Rozdíl je v tom, že kluci neplácají holky 

pomlázkou, naopak, když se schází celá rodina a barví se vajíčka, tak barví 

také. Co se týče jídla, není zde nic extra, jí se to, co normálně - někdy krocan, 

ale není to pravidlem. 

Lidé, kteří Velikonoce nějak neslaví, obvykle aspoň chodí ráno do kostela. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti v USA slavící Velikonoce  

- pravidelný občastník MGO 
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Krvavý císař  - aneb to co z dějepisu možná nevíte 

Kristýna Drmelová, SB 

Perverze, brutalita, zvrhlost, šílenství… tak všemi těmito (i mnoha 
dalšími) slovy by se dal charakterizovat římský císař vládnoucí mezi lety 37-41 
n. l. – známý jako Caligula.  

Posuďte však sami, jakým člověkem může být někdo, kdo již ve věku 
pouhých dvou let doprovází svého otce na válečné výpravě a nachází se 
v prostředí plném smrti, boje a krve. Už samotnou přezdívku ,,Caligula“ získal 
od legionářů kvůli jeho maličkým vojenským botičkám, již se v latině 
řeknou ,,caliga“.  

Když mu bylo sedm, byl jeho otec zavražděn a jeho matka ze smrti 
manžela vinila tehdejšího císaře Tiberia. S císařem si proto velmi zhoršovala 
vztahy, což vedlo i k jejímu vyhoštění spolu s jejím nejstarším synem.  

Caligula byl v naprosté izolaci od okolního světa vychováván u své 
prababičky a později babičky spolu se svými třemi sestrami, s nimiž navázal 
incestní poměr. Později se odebral za Tiberiem na ostrov Capri, kde si jej 
svým skvělým hereckým uměním a předstíráním sympatií získal, a proto 
Caligulu nečekal stejný osud jako bratry. Posléze se dokonce stal Tiberiovým 
nástupcem.  

Svou vládu zahájil jako sympatický a vojáky oblíbený panovník, záhy se 
však nervově zhroutil a prodělal nejspíš encefalitidu. Sice se vyléčil, ale přišla 
ohromná změna v jeho chování – začal pít alkohol, nespoutaně souložit 
s chlapci i dívkami, nechal obětovat řadu svých milovaných, přinutil k 
sebevraždě svého adoptivního syna i bratrance…  

Jeho rozhazování stálo císařskou kasu mnoho peněz. Tento problém 
vyřešil jednoduše, a to tak, že obvinil movité Římany z fiktivních činů a 
posléze je většinou popravil. Aby toho nebylo málo, rozházel si to se se 
senátem, pro nebohé senátory to byl jen začátek – záhy začaly mnohočetné 
popravy, ztrapňování, mučení i vyvražďování celých senátorských rodin.  

Zato však svému koni daroval vlastní otroky a skoro jej i učinil konzulem. 
Toto jeho chování však vedlo k spiknutí a následné vraždě Caliguly i jeho 
rodiny. Pretoriánská garda Caligulu ubodala, chvíli poté zabili i jeho manželku 
a jeho malé dcerce roztříštili hlavu o zeď. Kdo s čím zachází, s tím také schází.  
A takto končí čtyři roky jeho (ne)slavné vlády a i když je bezmála 2 000 let po 
smrti, tak jeho jméno stále vzbuzuje v lidech strach a znechucení. 

- pravidelný občastník MGO 
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Naše úžasná kavárna  

Jan Moravec, TB 

 Dne 3. 12. 2015 byl v našem vestibulu otevřený nový bufet, konkrétně 

od firmy jménem Maleda. Vlastně nejde už o bufet, ale o kavárnu. 

 Maleda vznikla v roce 2010 a po Ostravě má rozmístěných osm poboček 

(další jsou např. na Vysoké škole báňské, ve fakultní nemocnici nebo futuru). 

Navíc organizují nejrůznější akce jako například pohoštění na plesech atd. 

 U nás byla kavárna od firmy Maleda zavedena, protože majitel firmy se 

znal s původní provozní v bufetu, která už chtěla/musela odejít. Nyní 

zákazníky obsluhuje velmi milá paní jménem Romana Probstová, která 

ochotně zodpověděla všechny mé dotazy, díky kterým tento článek mohl být 

sepsán. 

 V naší nové kavárně, což je velká novinka, dbají především na zdravou 

stravu. Máme zde k dispozici pestrou nabídku zdravých potravin, jako 

například pioka (jihoamerická plodina ve tvaru kuliček, podávají se s 

medem), jogurty, jáhly, plánují zavést i položky speciálně určené pro 

vegetariány a vegany. Nabízí se již pestrý výběr různě obložených baget 

(které se mimo jiné připravují vždy v noci ve výrobně v Martinově), salátů, 

dezertů, kávy i spoustu různých pochutin. Cením si také nového přístupu - 

plánují zde rozšiřovat již pestrou škálu potravin na základě požadavků 

zákazníků (od otevření v prosinci se již nabídka patrně rozšířila). 

 Později zde byla zavedena i křesílka a stolečky. Upřímně doufám, že i 

nadále se naše kavárna bude zdokonalovat. 

 

 

 

 

 

 

 

- pravidelný občastník MGO 
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6. Série Game of Thrones  

Emma Konečná, TB 

 Všichni, my fanoušci  ať knižní, nebo jen seriáloví už napjatě a dlouho očekáváme 

příchod šesté série. 

 A ona přijde! Každým dnes je nám stále blíž a blíž. Bude to 24. 4. 2016! A myslím, že se 

máme na co těšit. 

  I když jsem knižní fanda této supermasakrální série, těším se na 6. sérii docela 

hodně. Neprozradí mi totiž žádné spoilery z připravované 6. knihy - Vichrů zimy ( u které 

ani sám kouzelný dědeček Martin neví , kdy bude) a zároveň nebudu ochuzena o 

fantastickou podívanou, kterou každá série zatím nabízela. Nezávisle na knize, se kterou se 

už od konce 1. série pomalu rozchází. Porovnání knih a seriálu jsme už ale všichni slyšeli 

mraky, takže se posuňme k tomu, co nás v 6.sérii čeká. 

 SPOILERY!!! 

 Jak víme, Jon Snow v seriálu zemřel rukou malého spratka Ollyho. Všude panují 

zvěsti , že ale povstane v šesté sérii. A já myslím, že jsou potvrzené. Je zde mnoho faktorů 

( citace pevnost):  

1. Kit Harrington, představitel Jona odmítá tvrdošíjně změnit účes. Náhoda? Možná.   

2. Jeho kolegové moc křečovitě a nedůvěryhodně zapírají.  Fanoušci se ale hádají, jak bude 

jeho zmrtvýchvstání vypadat.  

 Mě hned po dočtení této scény hned napadla „Rudá Kráva“ ,protože mám pocit (a 

nejen já),  že si myslí, že je Jon Azor Ahai (bájný hrdina s ohnivým měčem). Někteří 

jedinci si myslí, že se z Jona stane Bílý chodec . Nebo, že vůbec nezemřel. Také se kolem 

plíží  fialovooké a stříbřitovlasé zvěsti, že se „transformuje“ do Targaryena, díky tomu, že 

je syn Lyanny Stark a Rhaegara Targaryena, mladého draka. Tato KONSPIRAČNÍ teorie, 

není úplně neuvěřitelná , princ  Rhaegar měl pro Lyannu slabost a jej dost možné , že to 

došlo i dál. Zastánci Jonova bastardského původu, nebuřte se! Každý můžeme mít svůj 

vlastní názor, dědu George stejně nikdo neovlivní. 

 Ale co další postavy?!? Těšme se na nové Greyjoye, zvláště na Eurona Vraní oko, 

který podle mého bude u hodně  lidí dost populární. Následuje nový Branův učitel „Tříoká 

vrána“ , znovu uvidíme Sansu, která prozradila, že „její role křehulky končí“ . Když jste na 

útěku s Theonem , asi nejde být nějaká uječená , všehosebojící slípka. I Aryu uvidíme ,  i 

když ona neuvidí nic. Aly myslím, že je to jen otázka času. Osudy dalších postav se 

nechme překvapit. 

 Calkově vzato, šestá série bude (doufejme) nabitá dějem a zápletkami.Tak se těšme. 

Valar morghulis 

- pravidelný občastník MGO 
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- pravidelný občastník MGO 
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Batman VS Superman – úsvit spravedlnosti 

Emma Konečná, TB 

 Na film mě „dostal,“ ale hlavně pozval taťka s tvrzením, jaká to bude 

zase bomba. No dle mého mínění to byla obrazně řečeno petarda vypálená 

studenty za ohlušujícího rámusu krásné muziky. Tím chci poukázat na 

nejlepší část filmu – hudbu. Byla opravdu skvělá - dynamická, pulsující, 

podtrhující akci a monumentálnost superschopností a odvahy obou hrdinů. 

 Naopak kazili to  do velké míry právě hrdinové a „záporáci“, zvláště pak 

obrovská želvogodzilla a nesmírně hloupá zápletka.  

 Herci jsou dobří, nemůžu říct, že by byl Ben Affleck špatný Batman, to 

určitě ne. Superman ztvárněný Henrym Cavillem  je taky dost – řekněme - 

pohledný, vypadá „správně“ odvážně a patriotsky. Ale já zkrátka muže z oceli 

a  jeho chování nemám moc ráda. 

 Nejzajímavější mi ale přišel mladý, vlasatý  a vyšinutý Lex Luthor, 

kterého si zahrál  Jesse  Eisenberg, kterého můžete znát z filmů Podfukáři. Na  

ledgerovského Jokera šíleností a  bravurním ztvárněním avšak nikdo 

nedosáhne, ale i přesto se mi vážně „líbil“. Teda než přišel o vlasy J.  

 Představitelka Wonder woman je taky docela dobře vybrána, škoda jen, 

že se tam neobjevila víckrát v průběhu téměř tříhodinového filmu. Délka - to 

je další věc, která působí rušivě. Film je zbytečně moc natažený. Spousta scén 

tam byla jakoby navíc a i já, ačkoliv jsem u filmů docela trpělivá, jsem po 

dvou hodinách již toužebně očekávala konec. 

 Konec. A nic. Nedostavily skoro žádné pocity, film mi prostě nic nedal. 

Možná jen to, že máte využívat spřízněností jmen, což je opakující se motiv. 

K tomuto se trefně vyjádřila moje nevlastní mamka - až na nás půjdou 

Romové, řeknu třeba Syndy - „Co, cos to říkal more? Syndy? Moja mama je 

tež Syndy. Tak poď mačo, ty jsi naš, vezmem tě na večeřu.“ Takto zoufale 

vypadají prvky humoru v podání zde představovaného filmu. Někoho to 

možná překvapí, někoho dokonce snad i pobaví, mnohé – včetně mě – 

znechutí.  

- pravidelný občastník MGO 
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 V první půlce března šel do kin třetí a zároveň závěrečný díl knižní 

triologie Divergent. 

 Divergent popisuje život v budoucnosti, kde je společnost rozdělena do 

pěti frakcí – Mírumilovní, Neohrožení, Upřímní, Odevzdaní a Sečtělí. V den 

dovršení šestnáctých narozenin jsou děti donuceny projít testem a následně 

si vybrat, zda zůstanou ve své rodné frakci nebo přestoupí do jiné. 

 Hlavní hrdinkou je dívka jménem Beatrice – později Tris - z 

Odevzdaných, která však v den volby přejde ze své frakce do frakce 

Neohrožených. Tris musí projít tvrdým výcvikem a skoro se stane 

Odpadlíkem. Nakonec vše zvládne a stane se plnohodnotným členem 

neohrožených. 

 Během celé trilogie se potýká s řadou nepříjemných okolností, např. v 

prvním díle přijde o oba rodiče, v druhém je skoro zabita hlavní 

představitelkou Sečtělých. 

 Třetí díl je o objevování toho, co je skryto za plotem Chicaga. Tris, 

společně se skupinou, která se skládá z jejího přítele Čtyřky, nejlepší 

kamarádky Christiny, bratra Caleba, úhlavního nepřítele Petera a Tori, se 

vydají prozkoumat zda-li za plotem opravdu něco je. 

 Film není špatný, jen je spíše určen pro dívky. Samozřejmě, akčních scén 

je plný, ale jde především o romanci. 

 Jediná věc, která je pro lidi jako já, kteří četli knihy naprosto 

nepřípustná je změna velice podstatných scén, či jejich úplné vynechání. 

Velká změna příběhu se stala za pomoci scénáristů už v předchozím díle, ale 

tentokrát tomu opravdu nasadili korunu. 

 Celý film skončí úplně jinak a to je opravdu velké minus. 

- pravidelný občastník MGO 

Recenze na Divergent:Allegiant  

Bára Nejedlíková, KVIB 
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- pravidelný občastník MGO 
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Paní profesorka Horáková nás v květnu opustí, a tak se naše redakce 

rozhodla, že s ní udělá rozhovor na rozloučenou. 

Dobrý den. Proč jste si zvolila své povolání? 

V počátku jsem chtěla jen vyzkoušet, jestli se chci živit tím, co jsem 

vystudovala....no a postupně si mě ta práce získala. 

 

Jaké to bylo, když jste úplně poprvé učila na Matičním gymnáziu? 

Byla jsem nesvá. I když tak asi nepůsobím, mám vždy při prvním setkání s 

novými lidmi trému. 

 

Co je na práci učitele nejtěžší? 

Myslím, že každý z nás učitelů má v učení jinou výzvu. Pro mě to jsou v 

posledním roce písemky a hodnocení. 

 

Co na ni máte nejvíce ráda? 

Setkávání se s vámi. Vzájemnou interakci. Tvoření. Humor. A mám radost z 

toho, když vnímám, jak se posouváte. 

 

Vyučujete mimo jiné češtinu, jaké období v literatuře máte nejraději? 

Nejraději učím první polovinu 20. století a potom starší období od 

středověku po romantismus. 

 

 

- pravidelný občastník MGO 

Rozhovor s paní  profesorkou Horákovou 

Sára Wranová, SPTB 



15  

 

Duben 2016 

Jaký by měl podle vás být ideální profesor? 

Lidský, s nadhledem, se smyslem pro humor, srozumitelný, zodpovědný a 

důsledný , tvořící a hořící pro to, co dělá. 

A student? 

Spolupracující, odpočatý, tvořivý, zodpovědný, se smyslem pro humor, 

otevřený novému a s touhou po zapálení.....a přítomný ve škole  

 

Co ráda děláte ve volném čase? 

Moc ráda tančím, procházím se v přírodě, odpočívám, medituji, plavu, 

pracuji na zahradě, setkávám se s rodinou a s přáteli, čtu a dívám se na filmy. 

A moc ráda cestuji. 

 

Jak dlouho jste byla na naší škole a jak na ni budete vzpomínat? 

Dohromady to budou téměř tři roky. Učila jsem tady moc ráda. Bavili jste mě 

vy všichni - mí studenti i mí kolegové. Jsem vám vděčná za všechny radosti, 

ale i útrapy, díky kterým jsem se sama posouvala dál. Rozhodně na vás budu 

vzpomínat a ráda se s vámi zastavím a zeptám se, jak jde život.....A slovy 

básníka: ,,...bylo to překrásné a bylo toho dost...Sbohem a šáteček Vyplň se 

osude!" 

 

Co plánujete dělat teď? 

Nejraději bych jela na týden k moři! Ale celé se to poskládalo jako puzzle, 

takže 16. května projdu naposledy jako učitelka MGO dveřmi školy a plynule 

přejdu do galerie PLATO v oblasti Dolní Vítkovice, kde budu pro školy 

vytvářet vzdělávací programy. Přestože nebudu mít letos klasické učitelské 

prázdniny, věřím, že ani mě nějaká prázdninová cesta nakonec nemine. 

   

Za celé Emko Vám přeji, abyste na naší školu vzpomínala v dobrém, byla 

stále tak kreativní a usměvavá osoba, jako jste teď a aby se vám dařilo i ve 

Vaší budoucí práci. 

- pravidelný občastník MGO Duben 2016 


