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 Milí studenti a profesoři, 

nedávno na naší škole proběhl týden vědy, který byl plný zajímavých přednášek. 

Toto číslo přináší zpětnou vazbu na přednášky, ale i spoustu jiných zajímavých 

článků. Doufám, že vás zaujmou, a přeji příjemné čtení. 

Petra Adamčíková, šéfredaktorka 
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Poznej profesora 

Tereza Foltýnová, KVIB 

 

Pan profesor Gromnica vyučuje na naší škole jiţ pátým rokem češtinu a 

dějepis. Jak jistě všichní ví, je to nadšený motorkář, ale jestli má raději kávu 

nebo čaj? Pokračujte ve čtení a dozvíte se vše. 

Na jaké škole jste studoval ?  

 Po 5 leté základní docházce jsem nastoupil na Matiční gymnázium.  

Poté na Ostravské univerzitě, kde vlastně studuji s přestávkou dodnes.  

 Jaké bylo Vaše vysněné povolání?   

 Tak těch bylo více - od řidiče popelářského auta přes kosmonauta po pilota 

F1.   

Máte domácí mazlíčky?  

  Vţdy jsme doma měli. Momentálně staršího kocoura a dvě andulky.    

Dovolená u moře nebo v horách?  

  Jednoznačně u moře.  

  Káva nebo čaj? 

   Čaj.   

 Kam nejdál jste cestoval?  

  Španělsko, Řecko. Cestuji rád, nejraději po vlastní ose. A nemusí to být 

nutně na druhou půlku zeměkoule.  

 Vysněné místo, kde byste chtěl bydlet? Proč?  

 V důchodu si hřát kosti na Jadranu. Anebo na Floridě, tam by to také 

nemuselo být špatné. Tam také nemají zimu.     

Co máte na MGO opravdu rád?  

 Atmosféru, úroveň, vztahy a vzájemnou úctu mezi kantory a studenty, 

která se jinde vytrácí, společné úsilí, které má smysl.    
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Názory žáků 1.A na novou školu, tedy MGO  

1.A 

 

Nikola Macháčová  

 Na půdě této školy mne hned první den zaskočil fakt, ţe zde zvoní. 

Povaţuji to za příjemnou změnu oproti monotónnímu tichu, nejen protoţe mají 

hodiny pevně stanovenou délku, coţ mi vyhovuje.Moc se mi líbí, kolik 

moţností naše gymnázium nabízí. Oceňuji, ţe jiţ teď se mohu na odborné 

úrovni věnovat tomu, co by mne v budoucnu zajímalo. Kvůli větším nárokům 

na studenty si vybírám a zvaţuji, do čeho se v příštích letech zapojím. Kolektiv 

třídy se mi zamlouvá víc neţ na druhém stupni (ZŠ). Přestoţe většinou musím 

vstávat brzy, nejspíš bych si při opětovné volbě vybrala tuto školu znovu. 

Kateřina Černá  

 Osobně mohu říci, ţe jsem na MGO spokojená jak s kolektivem třídy, tak s 

profesory. Počítala jsem s velkým mnoţstvím učení a taky s tím, ţe začátky 

budou s velkou pravděpodobností těţké. I přesto si stále kladu otázku: Stojí mi 

to za to? Vţdyť není důleţité, co mám nebo nemám napsáno v Bakaláři. Jenţe: 

mám v ţivotě určité cíle, kterých bych chtěla dosáhnout, a při pomyšlení na ně 

si uvědomím, ţe mi to za to opravdu stojí. Vím, ţe začátky budou ještě těţké, 

ale doufám, ţe si časem zvyknu, a pak se mé výsledky budou jen zlepšovat. 

Taktéţ mohu na závěr říci, ţe se domnívám, ţe studium na MGO byla velice 

dobrá volba, a jsem si jistá, ţe zde budu spokojena i nadále. 

Ludmila Kříţová   

 A jak se ti tam líbí? To je teď nejčastější otázka, kterou slýchávám skoro 

denně od svých rodičů a kamarádů. Aţ při této slohové práci jsem si uvědomila, 

ţe jsem se nad touto otázkou nijak více nezamyslela. Já osobně si myslím, ţe 

téhle škole se nedá skoro nic vytknout. Moţná aţ na pár drobností. Podle mého 

názoru jsou zde, na Matičním gymnáziu, lepší a tolerantnější profesoři neţ na 

základní škole. 
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Gabriela  Lyčková  

 Bylo mým snem být přijata na toto gymnázium. Uţ od začátku školního 

roku na nové škole jsem postřehla mnoho jiných věcí a změn oproti bývalé 

škole. Líbí se mi tady, i kdyţ jsem první týden netušila, co od něj mám 

očekávat; teď uţ vím, ţe jsem se strachovala zbytečně. Nečekala jsem, ţe nové 

prostředí, lidi a způsob výuky přijmu tak rychle, to všechno mě mile překvapilo. 

Nejlepší na tom je, ţe profesoři mají ke studentům vstřícnější přístup, jednají s 

nimi jinak neţ na základní škole a hlavně je to baví. Vím, ţe to bude těţké, ale 

snaţím se adoufám, ţe tady budu šťastná.         

Jan Riško    

 Na Matičním gymnáziu se mi velmi líbí. Velký rozdíl pociťuji v obtíţnosti 

studia a přístupu kantorů k nám i obráceně, coţ je podle mě dobře. Interiér školy 

se mi také líbí, články na chodbách si vţdy rád přečtu. Méně se mi ale líbí 

prostor v šatně, mohly by být prostornější jak chodbičky, tak skříňky, abych si 

do nich mohl odkládat více učebnic a nemusel je nosit zpátky domů. Profesoři 

na škole se mi zdají více seriózní a féroví vůči studentům; ještě bych ale 

přivítal, kdyby zmírnili studijní tempo a nechali nám trochu času, abychom 

pořádně pochopili danou látku.  

Erik Max        

 Na mé nové škole mě udivila nejedna věc, ať uţ to je vybavení školy, 

přístup kantorů či mí noví spoluţáci. Vcelku mne také potěšila rivalita mezi 

profesory, to, jak se kaţdý z nich domnívá, ţe to ten jejich předmět je ten 

nejdůleţitější. Co se týče výuky na škole, mohu hovořit pouze kladně. Stejně i o 

mých dosavadních studijních výsledcích. A snad mohu i tvrdit, ţe jsme jako 

třída dobrý kolektiv. Moţná bych měl pouze jedinou výtku a ta se ani výuky 

netýká. Přijde mi, ţe je naše jídelna vcelku malá na to, kolik lidí se zde stravuje. 

Klára Jarošová   

První příjemné překvapení mě čekalo jiţ 1. září při vstupu do budovy tohoto 

gymnázia, kdyţ se nás s úsměvy ujali starší studenti a zavedli nás do naší třídy. 

Stejně tak mě udivilo, kdyţ nás namísto očekávaných přísných a nepříjemných 

profesorů začali vyučovat opravdu lidští, ochotní a sympatičtí kantoři a 

kantorky. Celá škola tedy působí a pracuje jako jeden tým, který společně můţe 

dosáhnout velkých úspěchů. Jaký je tedy můj celkový názor na Matiční 

gymnázium? Škola, na které je radost studovat. 
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 Pro všechny nadšence podzimu tady mám ţhavý tip - nikde jinde vás 

podzimní nostalgie neprodchne tolik, jako v Orlických horách! Přesněji v 

Deštném v Orlických horách na jedné takové kraťoučké trase přes Studený 

vrch. Ten si však jako středobod zájmu s jeho skicentrem odloţme na zimu a 

pojďme si udělat výlet ke svatému Matoušovi! Je to pro kaţdého! Pro nadšence 

do přírody, procházek, či dobové architektury, pro křesťany, pro pohany (jako 

já), ale i pro ateisty - a na podzim především pro básníky. Jestliţe je něco 

maličkatého a absolutního, v co v 

koutku svého srdce věříte, udělejte si 

výlet na tohle zajímavé poutní místo, 

protoţe tady se s 

tím něčím dostanete do tak 

uzoučkého kontaktu, ţe to ve vás 

musí něco zanechat. 

 A ano, výlet sem vám 

doporučuji i přesto, ţe je to tak „z 

ruky“, protoţe kdo tady nebyl, jako 

by nebyl! ;) S Bociánem jsme se 

vydali po značené trase kolem 

lanového centra (můţete se sem jít 

vyblbnout, stojí to za ten adrenalin!), 

kraviček - ţivých i sádrových, a 

muchomůrek, pořád dolů, dokud 

jsme nedošli  TAM! 

 TAM, kam uţ jsem se tak dlouho chtěla vrátit! 

 Na srozuměnou - já v kostele sv. Matouše uţ byla - tudíţ jsem věděla, do 

čeho jdu (jinak by mě do kostela nikdo nedostal ani párem volů! :D). 

A proč je sv. Matouš tak výjimečný? 

Hashtag autumntrip; aneb do Deštné v Orlických horách za 

atmosférou podzimu 

Zuzana Macháčová, 4.A 
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 Tak za prvé - mají tam houpačky! Dvě! S výhledem na ostatek Orlických 

hor! A to je přeci něco! No váţně, na kostel s houpačkou nenarazíte kaţdý den! 

Za druhé - hřbitov! Pár polorozpadlých kříţů, soch a náhrobků, zarostlých 

mechem a travinami. 

  A tím se dostáváme k "za třetí" - jednoduchost a jakási starobylost 

kostela, jemuţ opadává omítka, a který na vás vyloţeně dýchá středověk! To 

prostě chcete! (První zmínka je z roku 1636, je to takové to překrásné, po druhé 

světové válce zchátralé baroko bez okázalosti, nechané ladem a znovu opravené 

vlídnou rukou zhruba před dvaceti lety.) 

 Nu a konečně za třetí - samotný interiér. Tohle je místo prodchnuté Energií, 

ať uţ jest pro vás Energie cokoliv - Bůh, hmota, osud, láska, štěstí, anebo poezie 

- je tak nevtíravé, ţádný mamon, ţádná zpustlá morálka, ţádná hrabivost, nic z 

toho. Ţádné vulgární ozdoby, ani vitráţe. Jen stopy po freskách, jeţ si dnes 

můţeme pouze domýšlet. Hlína a prach namísto dláţdění. A všemu vévodí ne 

zlatý oltář, leč oltář z kamene s dřevěným kříţem v pozadí. 

 Na oltáři leţela Bible. Normálně Bibli nečtu, ale byla otevřena na kapitole 

"Láska nejvyšším darem". 

Musila jsem předčítat nahlas, zvuk mého hlasu se odráţel v ozvěnách, a 

postupně psaná slova nahradila má vlastní. 

Je to posvátné místo, místo, kde se člověk setkává s Bohem, energií, čímkoliv, 

čemu věří, kde se toho dotýká ve stěnách, jeţ jsou tím prosyceny... 

 A pak jsme pokračovali v okruhu zase dál. Samotná procházka nám zabrala 

zhruba dvě hodinky čisté chůze a čítala něco přes sedm kilometrů. 

 Neţ jsme se vyškrábali na Studený vrch, lehoučký opar nahradila hustá 

mlha. 

Ale bylo to krásné. Získali jsme díky ní z okolní přírody úplně jiný dojem - ne 

tolik optimistický, ale nostalgický a tak jakoby příjemně melancholický. Výjevy 

jako dělané do kalendářů! 

 Ale byla teda kosa (=klemra jak cyp bo winter is coming!). 

Takţe kdo chce záţitky tak kulichy a rukavice nasadit, bo rýmička není ţádná 

sranda! :D 
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 Od září můžete na naší škole potkat novou tvář a ne jen tak ledajakou – 

Michelle/Míša (jak jí zkráceně říkáme) přijela až z Hongkongu a stráví u nás 

celý školní rok jako studentka sexty B. Po dvou a půl měsících už bylo načase 

Michelle vyzpovídat a zjistit, jak se jí tady vlastně líbí. 

Proč ses rozhodla strávit celý rok v zahraničí a proč sis vybrala právě 

Česko? 

 Cestovat do země, kterou nikdo moc nezná a poznat tamní ţivotní styl je 

můj sen uţ od dětství. Myslím, ţe je skvělé a zároveň výjimečné zaţít rok na 

střední škole v cizí zemi. Českou republiku jako můj domov pro celý rok jsem 

si vybrala hlavně proto, ţe tato země není příliš známá v Asii. Je to pro nás 

záhadná země, protoţe lidé obvykle sice znají Prahu, ale ne všichni uţ ví, ţe je 

součástí Česka. Největší výzvou je pro mě čeština, krásný a jedinečný jazyk. 

Chtěla jsem vystoupit z komfortní zóny, a proto jsem přijela tady. 

Co jsou největší rozdíly, se kterými ses tady setkala? 

 Největší rozdíl mezi Českou republikou a Hongkongem je pomalý ţivotní 

styl tady. Hong Kong je město, které nikdy nespí, lidé jsou v ulicích i ve tři 

ráno. Kdyţ jdu po ulici v deset hodin večer, tak je tady doslova vylidněno a děsí 

mě ticho noci. Taky doprava mi dělá potíţe. Autobus z Ostravy do Karviné jezdí 

jen co půl hodiny, kdyţ mi ujede, musím čekat na zastávce dalších 30 minut. 

Něco takového se mi nikdy nestalo doma v Hongkongu. Obrovským rozdílem je 

samozřejmě počasí, zima v Hongkongu vlastně není zima. Nikdy nemíváme 

teploty pod nulou, takţe to pro mě bude výzva jezdit do školy v 6 ráno za pár 

týdnů, aţ bude zima. 

A co váš školní systém, jak moc se liší od našeho? 

 Moje škola v Hongkongu se snaţí, aby se studenti učili mimo učebnu. 

Takţe místo učení se z učebnice nebo z výkladu učitele se snaţíme něco naučit 

pomocí různých aktivit, prezentací, nebo výletů do okolních zemí. Dalším 

rozdílem je například povinnost nošení školní uniformy, zákaz make-upu. 

 

Rozhovor s Wong Ho Ching – nová tvář z Hongkongu  

Hana Kroupová, SXTB 
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 Výuka v české škole končí mnohem dřív neţ u nás. Studenti jsou velmi 

soutěţiví, protoţe musíme studovat opravdu dobře, pokud se chceme dostat na 

univerzitu, kterých je v Hongkongu jenom osm. Takţe studenti obvykle po 

škole mají další výuku. Taky máme mnohem více úkolů, není neobvyklé psát 

esej do všech předmětů během pouhých tří dnů. 

Naše škola není zrovna zvyklá mít celoročně výměnné studenty, takže jsou 

tady poprvé pro obě strany. Jak myslíš, že se nám podařilo se s těmito 

změnami vypořádat? 

 Abych byla upřímná, trochu jsem byla zklamaná, kdyţ jsem poprvé přišla 

na MGO, protoţe se našli studenti, kterým jsem připadala divná, a přišlo mi, ţe 

mě opravdu nemají rádi. Ale uţ po několika dnech jsem se cítila mnohem lépe, 

hlavně díky tomu, ţe mám skvělé spoluţáky a učitele, kteří se mi snaţili pomoci 

jak ve škole, tak mimo ni. Hodně to pro mě znamená, protoţe adaptovat se v 

zemi s úplně jinou kulturou by bylo velice těţké bez pomoci a podpory, které se 

mi dostalo od nich. 

 Vím, ţe pro většinu z vás je těţké se mnou komunikovat, protoţe 

nerozumím ani nemluvím česky, ale pokaţdé, kdyţ si se mnou spoluţáci 

povídají, jsem šťastná, protoţe vím, ţe jim na mně záleţí. 

Co je tvůj nejoblíbenější a nejneoblíbenější předmět? 

 Můj oblíbený předmět na MGO je němčina. Profesorka mi v hodinách se 

vším hodně pomáhá a je velice milá. (A němčina je MNOHEM jednodušší neţ 

čeština). 

 Právě čeština je můj nejneoblíbenější předmět. Je těţké rozumět tomuto 

jazyku, protoţe akcent nebo způsob jak píšete je naprosto odlišný od 

kantonštiny. Od září aţ do teď byly jediné věty, kterým jsem v hodinách 

rozuměla "Dobrý den" a "Na shledanou." 

Měla už jsi čas vidět více než Ostravu během tvého pobytu v Česku? 

 Během prvních dvou a půl měsíce jsem navštívila pouze Ostravu, Brno a 

Zlín. Všechno to byla krásná místa a výlety jsem si uţila. 

Už tady několikrát padla čeština. Jak jsi na tom s učením se česky? 

 Mám soukromé hodiny kaţdé úterý. Moje učitelka je ohleduplná a dělá, co 

můţe, aby mi pomohla se češtinu naučit. Chápe, ţe čeština je skutečně těţký 

jazyk, obzvlášť pro Asiaty. Nejtěţší slovo na vyslovení je pro mě číslo 4. Uţ ale  
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začínám tvořit jednoduché věty a těší mě, kdyţ mluvím s lidmi česky a oni mi 

rozumí. Přestoţe je to pro mě neskutečně těţké, neplánuju to vzdát. 

Co tvoje rodina a přátelé doma v Hongkongu, jak často jsi s nimi v 

kontaktu? 

 Nikdy jsem si 

nemyslela, ţe mi bude 

všechno v Hongkongu tak 

moc chybět. V kontaktu 

jsem se všemi téměř kaţdý 

den a sdílím s nimi svůj 

ţivot v České republice. A 

samozřejmě se mi po 

domově stýská velmi často, 

hlavně protoţe jsem si stále 

úplně nezvykla na zdejší 

ţivotní styl. Chybí mi čas strávený s rodinou a mými spoluţáky. 

Doporučila bys vyjet na 

rok na střední školu do 

zahraničí? 

 Všem opravdu 

doporučuji zkusit studovat 

v zahraničí, protoţe tohle 

budou asi nejlepší 

vzpomínky mého ţivota. 

"Výměnný pobyt není rok v 

ţivotě, ale ţivot v roce." Je 

úţasné učit se nový jazyk 

(ačkoliv je to těţké), mít 

přátele po celém světě a stát se občanem celého světa. Je to šance stát se více 

nezávislým a nebát se neúspěchu. Udělejte svůj ţivot mimořádný. 
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 autor: Paul Hoffman 

 žánr: román, fantasy 

 nakladatelství: Kniţní klub 

 

 Svět se rozpadá, všichni se snaţí 

zničit navzájem. Ve stínech roste 

gigantická aliance - vykupitelé, kteří 

vychovávají ve Svatyni děti asi od 5-

10 let jako vojáky. Většinu světa 

ovládá díky vojenské síle rod Materazziů a za mořem zase vládnou antagonisté, 

ale to vše se brzy vykupitelé chystají zničit. Thomas Cale se do Svatyně dostal 

asi v 5 letech a jiţ tehdy vynikal, byl nejlepší, a proto si ho pod svá křídla vzal 

vykupitel Bosco a osobně ho trénoval pro boj. Ve svých 14 letech se Cale 

připlete k vraţdám dvou dívek, z kterých se mu podaří zachránit pouze jednu - 

Ribu. A protoţe při tom zabije jednoho z vykupitelů je nucen s ní a se svými 

dvěma přáteli - Henrim a Kleistem uprchnout. Dostanou se do hlavního sídla 

Materazziů - Memphisu. Seznamují se s velice význačnými šlechtici a jiţ brzy o 

Calovi ví skoro kaţdý. Mezitím je vykupitelé hledají a tak je Cale donucen se 

schovávat. Kdyţ je Arbell Labutí Šíje - nejkrásnější dívka Memphisu unesena, 

Cale ji zachrání a tím se stává jejím osobním stráţcem. Vykupitelům se podaří 

porazit Materazzie a dobýt Memphis, mezi Arbell a Calem se mezitím vytváří 

silné pouto. Kdyţ ho Arbel na nátlak vykupitelů zradí, Cale ztrácí víru v lidstvo, 

poté se dostává opět do rukou vykupitelů a je odveden zpět do Svatyně. . 

 

 Původně jsem si myslela, ţe to bude o něčem trochu jiném a tak kdyţ jsem 

zjistila, ţe to není úplně můj styl, chtěla jsem s tím přestat, ale kniha mě dějovně 

i stylem psaní docela zaujmula a dočetla jsem ji celou. Tato kniha je prvním 

dílem trilogie a v Česku jsou jiţ přeloţeny všechny díly. Kniha by se, dle mého 

názoru, měla líbit všem, a pokud máte rádi akci, tato kniha je přesně pro vás. 

Levá ruka boží / The Left Hand Of God  

Eva Maléřová, TB  
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 Povím Vám dnes příběh o jednom chlapci, který si procházel a kdo ví, 

moţná stále prochází těţkými chvilkami. Jmenoval se Casper. 

 Otevřel oči, podíval se na mobil, kolik bylo hodin a zalehl zpátky. Snaţil se 

znovu usnout, protoţe se probudil velmi brzy, ale nemohl, protoţe ho pořád 

něco táhlo, aby odemknul jeho mobil. Tak se jej rozhodl vzít a podívat se, co je 

nového… jako vţdy nic zajímavého. Vlastně to ani nečekal, prostě si jen tak ze 

zvyklosti přejel přes pár příspěvku, fotek a sem tam rozklikl nějaký ten 

komentář. Nevěděl, co dělat, tak si pustil nějaké písničky ze svého seznamu 

skladeb a přešel na jinou sociální síť spíš určenou jen na fotky, kde zjistil, ţe ho 

někdo začal sledovat, podíval se. Byla to dívka, ale nijak zvlášť neřešil, kdo to 

byl, protoţe ji znal, byla totiţ ze stejné školy. Jmenovala se Melisa. 

 Po hodině vstal. Připravil se a zkontroloval věci do školy, zda-li mu něco 

chybí, pak se šel nasnídat, samozřejmě si vzal s sebou mobil, protoţe si chtěl 

pouštět písničky a prohlíţet svojí zeď, jen tak ze zvyklosti. Popřál pár lidem 

"dobré ráno", po té odešel, aby se upravil a obléknul. Hned po pár minutách byl 

hotový a připravený vyrazit do školy, také tak udělal. 

 Den probíhal jako kaţdý jiný, škola jej unavila, něco naučila a on uţ se jen 

těšil domů. Jediné, co bylo jiné, tak se jen koukal, jestli někudy ta dívka 

neprošla. Nemohl se dočkat, aţ přijde domů, protoţe chtěl zalehnout do své 

postele a uţ jen přemýšlet nad tím, co se událo nebo co hodlá dělat. Kdyţ došel 

domů, tak to tak nevypadalo, protoţe mu začal bzučet mobil. Melisa mu totiţ 

osrdíčkovala většinu jeho fotek a on sám nevěděl proč, ale byl úplně šťastný. 

Asi kvůli tomu, ţe to bylo konečně něco zajímavějšího neţ zdlouhavé 

poslouchání profesorů nebo přetvařování se, aby vše vypadalo v naprostém 

pořádku. Podíval se na její profil, uh, úplně se mu zalíbil, jak má krásné fotky, 

tajemné a jednoduše nádherné. Začala se mu líbit, tak se ji rozhodl napsat. 

 Odepsala sice aţ po hodině, ale na tomhle Casperovi nezáleţelo, protoţe 

byl plný radosti, ţe vůbec odepsala. Psali si dál o sobě, svých zájmech a 

vztazích mezi lidmi. Oba dva nebyli moc oblíbení, a proto si tak rozuměli, stali 

se za pouhý den skvělými přáteli a ke konci konverzace si uţ psali, jak moc se  

Jaycode: V síti  

Anonym 
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 mají rádi. 

 Po pár dnech plných psaní to vypadalo velice nadějně. Rozuměli si a trávili 

psaním spolu klidně i hodiny. Také volali, ale ne moc... Kaţdý den si napsali, 

jak se těší aţ se setkají, ale... 

 Vţdy kdyţ se potkali ve škole, tak oba dva uhýbali pohledem a styděli se 

pronést víc neţ pouhé "Ahoj.", někdy se dokonce báli říct na veřejnosti, ţe jsou 

kamarádi, protoţe se báli pomluv, avšak všichni byli rádi, ţe si konečně Casper 

našel kamarádku a viděli ho se upřímně usmívat. Bohuţel se mu úsměv vţdy 

rychle vytratil, jelikoţ přemýšlel nad tím, co udělat, aby k ní měl blíţ, ale 

nepřicházel k tomu. 

 Po zhruba měsíci se rozhodl ji poţádat, jestli by mu nepomohla s tanečním 

vystoupením, zda-li by s ním chtěla být v duu, tak se domluvili a sešli se. Sedli 

si, aby prodiskutovali, co dělat, ale Casper v ten den plný nadšení úplně ztichnul 

a neměl chuť mluvit, nijak jinak na tom nebyla ani Melisa. Kdyţ se odváţil a 

začal k ní promlouvat, tak v ní ztrácel tu lásku, kterou k ní cítil, kdyţ si s ní 

psal. 

 Faleš, to je to slovo, jakým bych nazval jejich přátelství. Přes internet si 

psali, jak se moc milují, jak pro sebe znamenají jeden pro druhého víc, neţ si 

dokáţí představit, ale v reálném ţivotě to byli jen dva zamlklí známí, kteří se 

nějak zvlášť neměli rádi. Nikdo je nechápal a všichni to viděli. Jednou to zašlo 

aţ moc daleko. Kdyţ byli v jedné místnosti, tak si radši psali na mobilu, neţ aby 

se spolu bavili, bohuţel si nevšímali toho, co tím vším ztrácí. 

 Zapomínali na to, kdo doopravdy jsou, ţe svět není jen internet a 

procházení ţivotem nebude tak jednoduché, jako posílat emotikony, u kterých 

mnohdy sami neví, jestli byly upřímně poslané či s jakou myšlenkou tam měly 

být. Proč se radši místo psaní dvou různých emotikonů nepodívají na sebe a 

nevyjádří své pocity, názory a myšlenky. Vlastně ví, proč. Viděli by se, neskryli 

by ty lţi a poznali by se navzájem. 

 "Nenalhávejme si, ţe naše internetová tvář je ta pravá." 
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 V rámci školního výletu do Prahy někteří z nás navštívili Národní divadlo. 

(14. 9.) A při jaké příleţitosti? Šli jsme na Bizetovu operu o cikánské přelétavé 

lásce, ţárlivosti a zradě. Šli jsme na Carmen. 

 Ach lidičky, jak já se těšila! Jak já se velemoc těšila! Jak já byla celou 

cestu na Národní třídu jako na trní! 

 Abyste rozuměli – byla jsem na opeře naposledy před deseti lety. Dědeček 

mne v dětství brával do Slezského divadla Opava docela často, pak si ale ze mě 

spoluţáci kvůli netradičnímu hudebnímu vkusu začali utahovat a já dala dědovi 

košem. Teď jsem si to nejednou vyčetla, ale co byste neudělali pro to, aby vás 

vrstevníci brali váţně, ţe? 

 Vztah k váţné hudbě mi přesto zůstal dodnes. A nemohla jsem se dočkat! 

A je zde pár věcí na okraj, které stojí za to zmínit: 

Tak za prvé – mám za to, ţe budova Národního divadla je nejkrásnější stavba z 

celé Prahy. 

 A za druhé – byla jsem na střeše Národního divadla. Ale to uţ je dávno. 

Ale pro mne je to moc cenná vzpomínka. 

 Za třetí - věřím, ţe nádherný interiér člověka oslní poprvé, oslní podruhé a 

oslní i tehdy, kdyţ do této budovy vstoupí po bambilionté, protoţe je 

impozantní, honosný a takový... vznešený. 

 Musím říct, ţe Carmen byla překrásná, ač jsem ji plně docenila aţ později. 

První jednání se zdálo moţná trochu moc dlouhé, hudba a hlasy byly však 

naprosto dokonalé! 

 Alt Kalivodové proti sopránu Kobielské… Ach boţe! 

 Habanera. 

 Láska je neposedný ptáček, který nelze ochočit... 

 L´amour est un oiseau rebelle que nul peut apprivoiser! 

 Láska je šílenství, Carmen je šílenství, je překrásná nejen hudebně, ale téţ 

zvukomalebností francouzského libreta...  

 

Náladovník, aneb na operu do Národního divadla v Praze 

Zuzana Macháčová, 4.A  
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 Titulky, které běţely na plátně, zavěšeném nad jevištěm, byly však tak 

příšerné, ţe mi bylo do pláče. Pokazily mi dojem celého prvního dějství, ve 

druhém jsem na strojové, místy aţ přihlouplé překlady vyzrála. Objevila jsem 

výhodu broţur. Beztak jsem byla jediná, kdo si ji koupil. Tam, na jejích 

stránkách, byla Carmen přeloţena tak citlivě, tak krásně a dojímavě. Došlo mi, 

ţe se to tak dělává. Ţe si před představením přečtete překlad libreta a pak se 

můţete soustředit jen na samotnou operu, na její jeviště. A musím ocenit 

otevřený orchestr. Je fascinující se do něj občas zahledět.... 

A jednoduchost a splývavost bělostných rouch, bohatě 

zdobených "cikánských" sukní i muţských kostýmů – uniforem na mne 

zapůsobila velmi příjemným dojmem. Vţdy mi přechází zrak z toho, jak to 

někdo můţe dokázat ušít! 

 Jen... don José byl poněkud netečný, hlasově i tak herecky - a to kdyţ 

vyznával lásku. Ten chlap je snad z kamene! Svou reputaci si vylepšil aţ v 

závěru představení, kdy svou nenávist a lítost vůči Carmen nechal prodchnout 

hlasem i choreografií tak, ţe jsem z toho měla husí kůţi! 

Ach, Carmen! 

 Kdybych měla mluvit za sebe – má očekávání byla poněkud jiná a nebyla 

tak docela splněna, ale přesto jsem z Národního divadla neodcházela zklamaná. 

 Po opeře jsme se s přáteli vydali na procházku noční Prahou. Vypadá 

mnohem krásněji a vznešeněji, kdyţ jejími ulicemi neproudí davy turistů a vy se 

necháváte unášet rozostřenými světly. 

 

Náladovník, týkající se samotného výletu do Prahy, naleznete na mém blogu: 

www.phantomlovers.blog.cz 

http://phantomlovers.blog.cz/1609/pet-dni-ve-stredovekem-meste-preplnenych-

kulturou-odpocinkem-mystickou-atmosferou-a-probdelych-pulnoci-splneny-sen

-a-kam-jsem-se-to-vlastne-vyparila 
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 Jak z nadpisu plyne, řeč je o baronovi Gillu de Rais. V dětství mu zemřel 

otec a záhy se jej i jeho bratra matka zřekla. Byl vychováván svým dědečkem, 

jenţ měl pověst násilnického člověka, navzdory tomu nejsou důkazy, ţe by jím 

byl týrán. Po své rodině zdědil ohromné jmění, dokonce by se o něm dalo 

hovořit jako o jednom z nejbohatších lidí té doby. V jeho ţivotě dlouho nejsou 

zmínky o jakýchkoliv krutostech, ve svém mládí bojoval po boku Johanky z 

Arku ve stoleté válce a za své činy byl oceňován. Na svou dobu byl vysoce 

inteligentní a velice vzdělaný ve všech ohledech, současníci v něm navíc viděli 

statného a pohledného mladého muţe. Proslavil se však svými choutkami, 

vykonávanými na mladých chlapcích. Tím, ţe chlapce znásilňoval, nyní zřejmě 

nikoho nepřekvapím, ale Gill de Rais bohuţel “jen“ u toho nezůstal. Své sluhy 

posílal chytat chlapečky do okolních vesnic jako lovnou zvěř. Poté byli umístění 

v jeho sklepení, kde čekali, aţ bude mít baron chuť zpečetit jejich osud. To 

probíhalo tak, ţe jim byla napřed zacpána ústa, poté je brutálně znásilnil, poté 

chlapce buď rozsekával na kusy nebo jim zvolna 

prořízl krk, aby z nich pomalu vytékala krev a on 

se mohl kochat svým barbarským dílem, z něhoţ 

doslova vyprchával ţivot. Jindy jim rozřezal 

hruď a sál prchající dech z chlapcových plic, 

někdy jim dokonce vyjmul z těla ještě bijící 

srdce. Postupem času hochy začal týrat i 

psychicky, tím, ţe nechával jiného chlapce tomu 

všemu přihlíţet a vychutnával si tu hrůzu, jiţ měl 

v očích, kdyţ věděl, ţe na místě toho nešťastníka 

za chvíli bude on sám. Gill de Rais byl nakonec 

odsouzen k trestu smrti oběšením, kdyţ jistého 

kněze Jeana le Ferrona nechal vyvést násilím z 

kaple a uvěznit. Jeho činy a stovky mrtvých 

chlapců (nejpesimističtější odhady hovoří o 140) byly ničím v porovnáním s 

tím, ţe se zhřešil proti církvi! Gill je také přijímán jako nejpravděpodobnější 

předloha postavy Modrovouse, který měl zmasakrovat nespočet svých 

Válečný hrdina i sadistický pedofil  

Kristýna Drmelová, TB 
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 PRVNÍ POMOC: 

 V rámci týdne vědy jsme se třídou měli přednášku o první pomoci. Bylo to 

zajímavé, vedly to sympatické holky ze zdravotního krouţku a mohli jsme vidět 

případy řešení například epileptického záchvatu, odřenin, vyvrtnutého kotníku 

atd. . 

 Potom jsme přešli od teorie k praxi, absolvovali jsme zkoušku resuscitace. 

Mě to osobně bavilo a přišlo mi to zajímavé a uţitečné. 

 To však nebylo vše. Následovala simulace zásahu a poskládaný tým (ve 

kterém jsem samozřejmě nemohl chybět) a si v praxi vyzkoušel vše, o čem jsme 

byli předtím poučeni. Vše se podařilo se a náš tým právem sklidil velký aplaus. 

 Za mě to byla velice vydařená akce a doufám, ţe v následujících letech 

budou podobné lekce pkračovat. 

Dominik Kalouda, PB 

HURÁ ODPADKY!: 

 Hned první den týdne vědy měla přednášku paní Dagmar Juchelková z 

katedry energetiky na VŠB-TUO a připravila si přednášku s názvem Hurá 

odpadky! Pod tímto neobvyklým názvem se skrývala hodinu dlouhá přednáška 

na téma energetiky, odpadu a souvislostí s ţivotním prostředím. Paní 

Juchelková měla opravdu nadšení pro toto téma a svou energii přenesla i na nás. 

Měli jsme dokonce i návštěvu největšího producenta odpadů - miminka. (Pro 

zajímavost: denně vyprodukují takto malé děti v průměru 3kg odpadu). Celá 

přednáška utekla opravdu rychle a na konci jsme měli moţnost vyzkoušet si 

jízdu (někteří jen balanc) na hoverboardu, neboli - jak tomu říká paní 

Juchelková - Segway bez drţátek.  

Hana Kroupová, SXTB 

Týden vědy 
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 PLANETÁRIUM: 

 Prima A a Prima B v rámci Týdne vědy a techniky na MGO navštívila 

Planetárium v Ostravě. 

 Po úvodu nám Mgr. Martin Vilášek promítl pomocí digitálního planetária 

na projekční kopuli sálu oblohu a náš vesmír, tak jak jej můţeme pozorovat v 

noci, a vyprávěl o naší sluneční soustavě a hvězdách, mlhovinách a pak jsme se 

na sférickém plátně přesunuli k vzdáleným hvězdám a planetám vhodným pro 

ţivot. 

 Dověděli jsme se, ţe pro ţivot je důleţitá ideální vzdálenost planety od 

slunce kvůli teplotě, dále velikost planety, díky které má planeta ideální 

gravitaci a tím pádem ideální hustotu atmosféry pro kyslík a zadrţování vody. 

 Následoval film PÁTRÁNÍ PO MIMOZEMSKÉM ŢIVOTĚ, kde byly 

ukázky, jak by mohli vypadat mimozemšťané, tedy organismy na jiných 

planetách. Na těch s velkou gravitací to byly rostliny s hodně tlustými stonky a 

červenými listy, z důvodu vysoké gravitace a červeného světla, které vyzařovalo 

jejich slunce. Na planetě s malou gravitací to byly organismy, které létaly a byly 

něco mezi ţivočichy a rostlinami, a taky těţcí ţivočichové s chapadly, kteří 

skákali ze stromu na strom díky nízké gravitaci. 

 Po filmu jsme ještě rychle prohlédli ostatní místnosti planetária, které se 

zaměřují např. na zemětřesení, světlo a gravitací a vyzkoušeli i napodobeninu 

Marsovského vozítka. 

 

 Film byl zajímavý, ale nové informace se v něm dovědí spíš ti, kteří ještě v 

planetáriu nebyli. 

Vojta Knettig, PA 
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JAK NEUVAŘIT TUČŇÁKA: 

 V ostravské ZOO se plánuje výstavba pavilonu 

tučňáků a tuleňů a je, v zájmu všech, aby se v parném létě 

ve svém bazénu neuvařili. Proto byl osloven tým z katedry 

energetiky VŠB-TUO, aby ochladili jejich vodu a přitom 

dodrţeli všechny poţadavky zadavatele. Za námi přijel 

doc. Ing. Mojmír Vrtek Ph.D., který nás provedl jejich 

postupem práce aţ k finálnímu projektu. Teď uţ jen zbývá počkat, aţ se na 

skutečnou výstavbu seţenou finance.  

Hana Kroupová, SXTB 

URBÁNNÍ SUBKULTURY A STYLY: 

 Vít Horák Ph.D. z katedry sociologie filozofické fakulty Ostravské 

univerzity nám přišel povyprávět o vzniku a vývoji subkultur. Od Hippies přes 

Rockery, Mody, Teddy boys, Beatníky, Hipstery, Punkery a Skinheady aţ po 

metalisty. Co je pro kterou skupinu příznačné, jaké byly jejich začátky a čím se 

lišily od zbytku společnosti. Jednoduše přednáška, během které jsme 

procestovali časem převáţně 20. století a poznali jsme další část sociologie.  

Hana Kroupová, SXTB 

KDYŢ JE TO DNES A JE TO DIVNÉ...TAK SE TO DOSTANE DO MÉDIÍ: 

 Ve středu, zaplnila velice početná skupina studentů vyššího gymnázia 

posluchárnu fyziky a vyslechla si přednášku o tom, jak protlačit svůj příběh do 

médií a co všechno k tomu náleţí. Přednášku vedla paní Ivana Gračková, která 

pracuje jako novinářka pro Hospodářské noviny a zároveň jako tisková mluvčí 

města Hlučín, takţe zná tuto problematiku z obou stran. Dala nám několik rad, 

čemu se vyvarovat a co naopak zdůraznit v tiskových zprávách, které posíláme 

médiím. A pro případ, ţe by se nám zadařilo a dokonce bychom poskytovali 

rozhovor pro televizi nebo rozhlas, jsme si procvičili i jazykolamy. Tady je pár z 

nich na vyzkoušení: 

 VYTŘI TY TŘI TRYCHTÝŘE. 

 VLK STRHL SRNĚ HRST SRSTI. 

 TI TIBEŤANI TI TYKAJÍ. 

Hana Kroupová, SXTB 



 20 

POKUSY PRIMY A  A  PRIMY  B: 

 Studenti primy A a 

B si to neuvěřitelně uţili. 

Jako barvivo nám 

poslouţila aromatická 

kurkuma a výtvor byl na 

světě!!! 

 Studenti byli nadšeni 

hmotou, která tuhla a zase 

se roztékala. 

 Děkujeme za 

inspiraci časopisu R+R i 

Dr. Seussovi ... :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojta Knettig, PA fotograf: Mgr. Blanka Mintonová 

 

PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE: 

 V úterý se na naší škole objevil pan Mgr. Jiří Pometlo, který se pohybuje v 

kruzích umění a architektury. Přednáška byla tématicky zaměřená na 

architekturu 1. pol. 20. století. Prezentace byla plná poutavých obrázků a 

nádherných staveb daného slohu, který v té době „frčel“. Povídání bylo 

zajímavé a dozvěděli jsme se plno uţitečných věcí. 

Petra Adamčíková, KVA 
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Společná akce: Žurnalisti v 

čajovně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jednou jsme si řekli, ţe se musíme končeně sejít i mimo školu. Tak jsme si 

naplánovali čajovnou :D. V pátek odpoledne jsme se sešli u školy a vydali jsme 

se na cestu. Celá návštěva čajovny se protáhla na dvojnásobek plánovaného 

času. Z toho vyplývá, ţe zajít do čajovny byl super nápad a určitě ho ještě 

někdy zopakujem. 


