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ÚVODNÍK

Tak, jak se vám žije
v KORONTÉNĚ
kvůli KORONÁČI?
(karanténa kvůli koronaviru)
Všimli jste si?
Na aktuální dění ale reagují i
nespisové a hravé jazykové
NOVOTVARY, výrazy, které dnes
nikoho nepřekvapí.
Pandemie obohatila češtinu o
stovky nových slov. Často vznikají
ve snaze ulevit si v psychicky
náročné situaci a pobavit ostatní.
Těžké časy KORONAKRIZE,
problémy všude, kam se podíváš
Dá se předpokládat, že
neviditelné zlo KORONÁKAZA
z našich životů jen tak rychle
nezmizí.

Přáním všech je, aby současná KORONAEPIDEMIE už brzy skončila.
Denně nás alarmuje nárůst počtu pozitivních a hospitalizovaných. Zesilující
opatření mají za cíl zpomalit šíření nákazy. Neohrozit zdravotní systém a
zabezpečit poskytovanou péči a pomoc.
Média alarmují k ostražitosti. To by ovšem nemělo být důvodem k obavám,
strachu a KORONAPANICE.
A my se v době ohrožení v pandemické situaci musíme chovat zodpovědně,
protože přece nejsme KORONAIDIOTI.
Nicméně, každý student už poznal, co to jsou KORONADEPRESE v situaci,
kdy uslyší větu: „Zapněte si prosím kameru!“ anebo
„Tak si dáme ještě jeden domácí úkol, když máte ty prázdniny.“
A přidáme ještě jednu „povzbudivou“. „Máte toho hodně? Mě to nezajímá,
to mi řeklo už tolik lidí. Ještě vám dám domácí úkol na víkend, abyste
se nenudili.“ No, těžký úděl studenta.
Ještě zábavnější je pak odpolední tzv. rodičovský monolog. „Proč jsi ještě
nic neudělala? Celý den sedíš doma.” anebo Himmelherrgott, ty
vypadáš! Začni se upravovat, Covid nepotrvá věčnost.”
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Když už okolnosti naprosto nezvládám, musím si aspoň na chvíli venku
provětrat hlavu, a po návratu domů uslyším: “Konečně jsi doma, celý den
ses flákala, tak běž něco dělat.”
A jak obvykle reaguji?
Jednoduše se jen usměju, protože vím, že tím „vytočím“ nejvíce lidí. No,
nejsem já COVIDIOT?
Takže přátelé, vládní nařízení nezpochybňujme, podporujme se a vydržme,
protože žádná KORONAPOKALYPSA se nekoná a možná se jednou
dočkáme i krásné jarní či letní KORONAGRILSEZONY.
A pak, že čeština není krásně hravá a bohatá! Škoda jen, že většina z těchto
netradičních vyjádření zřejmě po odeznění nákazy zase časem zanikne.
Mějte se krásně a zdravě!
Za redakci školního časopisu

Lenka Schajerová

Pozn. red.
Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Ústav je zaznamenává v databázi Neomat
nových výrazů, která je přístupná online

NAŠE ÚSPĚCHY
„Když si Calendario pořídíš,
nádherné prázdniny si zařídíš!“
Tímto sloganem, který charakterizuje
projekt na nový produkt s názvem
ZÁBAVNÝ PRÁZDNINOVÝ
KALENDÁŘ,
se studenti 4. C – Adéla Benková, Marián Bucha a Brigita Fajová
prezentovali v ekonomicko-účetní soutěži DUEL.
Toto tradiční ekonomické klání pořádá společně Katedra účetnictví a daní,
Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pod patron Ekonomické
fakulty VŠB-TU Ostrava.
Vzhledem ke stávající situaci měla soutěž on-line podobu. Soutěže se
zúčastnili studenti z pěti středních škol.
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Museli prokázat znalosti a dovednosti ve vypracování podnikatelského
záměru, řešení případných studií, testů z ekonomiky, účetnictví a financí.

Po sečtení bodů ze všech kategorií obsadili naši studenti
krásné 2. místo.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
-Otip-

Německý časopis KLICK z pohledu lektora

Ve dnech 1. 11. – 7. 11. 2020 jsem měla
možnost zúčastnit se stáže na Workshopu redaktorů
německého časopisu.

Tento workshop, konaný za normálních okolností
každoročně v Berlíně, se letos odehrál v online
prostředí. Já sama jsem se jako tehdy redaktor nováček
tohoto workshopu zúčastnila na podzim roku 2018, a
své účasti jsem opravdu nelitovala.
Dal mi toho totiž nejen mnoho již tenkrát, ale od té doby
ještě spoustu dává.
Díky své aktivitě a zájmu o tento projekt jsem se totiž o dva roky později
mohla stát jeho Tutorem. To pro mne znamenalo nejen finanční odměnu, ale
především neskutečnou zkušenost.
Vyzkoušela jsem si, jaké to je, stát v dnešní
době (při online výuce) v pozici učitele, a na
základě této zkušenosti mohu říct, že to
opravdu není jednoduché.
Skupina, kterou jsem měla na starosti,
složená z Lotyšky, Maďara a Slovenky, mi ale
nakonec mou práci patrně ulehčila svým
elánem, pílí a zájmem.

Nakonec velice děkuji Goethe Institutu, za to, že mi tuto možnost poskytl. Líbí
se mi, že dokážou ocenit Vaši práci a poděkovat za ni.
-heczba4

INTERVIEW
ANEB NOVÉ TVÁŘE OA

Mgr. Lucie Wygrysová

Co Vás přivedlo a inspirovalo
k učitelství?
Sama nevím, jak jsem se ve školství
vlastně ocitla. V každém období svého
dětství jsem si přála něčím být, např.
zpěvačkou nebo právničkou. Když však
přišel čas, abych si zvolila střední školu,
rozhodla jsem se nakonec pro
gymnázium, abych si dala ještě čas a
popřemýšlela, co vlastně chci. Na
gymnáziu jsem se rozhodla, že bych
chtěla být logopedkou, ale bohužel jsem
se na vysokou školu s tímto zaměřením
nedostala a začala jsem tedy studovat
učitelství.
Nelituji
toho,
protože
v průběhu studia jsem zjistila, že být
učitelkou je to, co vlastně chci. Moje teta
je učitelkou na základní škole, takže mě
určitě k učitelství roky a roky tajně
naváděla, aniž bych si to sama
uvědomovala.

Kdo byl váš vzor a co vás v životě
nejvíce ovlivnilo?
Už na základní škole jsem vzhlížela
k naší učitelce češtiny. Byla to drobná
paní se zvučným hlasem. Byla přísná,
ale spravedlivá. Nejvíce jsem si na ní
cenila toho, že k nám žákům měla „lidský
přístup“. Zajímala se o nás jako
jednotlivce, nikdy nás nebrala jenom jako
skupinu lidí. Zajímal jí náš názor a vždy
nás podržela, ať už v záležitostech
školních či osobních.

Co děláte ve svém volném čase?
Jakožto začínající učitelka o svém
volném čase nemůžu říct skoro nic,
protože vymizel. Bohužel teď žiju
převážně jenom prací. Když se vrátím ze
školy (v případě online výuky doučím),
chystám se na další hodiny nebo opravuji
pracovní listy a různé úkoly. Když ale
nedělám věci spojené se zaměstnáním,
tak trávím čas se svým přítelem,
kamarády a rodinou
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Jaký je váš oblíbený film, jaká je
vaše oblíbená kniha?
Nevím, jestli jsem schopná na tuto
otázku odpovědět, protože sledování
filmů a seriálů je mým koníčkem. Mám
ráda filmy, které jsou založené na knize,
protože pak je můžu spolu porovnávat, to
mě hodně baví. Kdybych tedy měla
vybrat něco, co jsem viděla a četla
několikrát, tak by to byla určitě celá sága
o Harrym Potterovi britské spisovatelky J.
K. Rowlingové. Avšak knížka, která mě
nejvíce zaujala se jmenuje Mapa Anny
od českého autora Marka Šindelky. Je to
kniha povídek, které na začátku vůbec
nevypadají že by spolu mohly souviset.
Opak je ale pravdou a v poslední kapitole
do sebe všechny povídky krásně
zapadnou.
Jak
vzpomínáte
na
vaše
středoškolská studia?
Studovala jsem na Gymnáziu v Třinci a
na toto období mého života mám strašně
krásné vzpomínky. Chodila jsem do třídy,
kde nás bylo asi jenom šest z Třince a
blízkého okolí, zbylí spolužáci pocházeli
z okolí Jablunkova. První týdny jsem
z nich byla trošku nesvá, protože na mě
působili jako z jiného světa, ale nakonec

jsem se se všemi spřátelila. Měli jsme
super kolektiv, skoro polovina třídy jsme
sem tam o víkendu jezdili na chatu,
chodili na hory nebo jinak trávili náš volný
čas, a to celé čtyři roky. Vždy jsem byla
živý člověk, proto je pochopitelné, že
jsem byla často středem pozornosti.
Účastnila
jsem
se
různých
společenských akcí a díky tomu znala
téměř půlku školy. Dnes se však snažím
o opak, preferuji spíše méně přátel, ale
opravdových než milión známých.

ničem a na zkoušku se musela vždy učit
úplně sama. Vždy jsem k jednotlivým
filozofům objevila něco zajímavého a
díky tomu si pak učivo lépe pamatovala.
A přestože většině lidí může filozofie
připadat jako obor, který je zbytečný a
nenaučí nás vůbec nic, pro mě je to
způsob, jak objevovat svět. Díky ní se
totiž ptáme na otázky, na které by nás
nenapadlo se vůbec ptát.

Čeho si na dnešních studentech
nejvíce ceníte?

V průběhu mého života jsem vystřídala
několik koníčků – chodila jsem na
kroužek keramiky a kreslení, tancovala
jsem a hrála na kytaru (dva měsíce,
počítá se to jako koníček?) a v první třídě
jsem dokonce hrála na flétnu! Od malička
jsem lyžovala. Už ve třech letech, kdy se
mě to můj taťka snažil naučit a já si při
své první jízdě zlomila snad obě nohy.
Lyžovat jsem se proto naučila až další
zimu. Všechny tyto koníčky mě ale
opustily tak rychle, jako jsem si je našla.
Pouze lyžování mě pořád baví. Zato jsem
našla zálibu právě v knížkách, filmech a
seriálech. Kamarádi o mě říkají, že jsem
seriálový maniak. Jsem totiž schopná
dívat se na ně od rána do večera. Teď
jsem nucena tuto zálibu krotit, ale každý
večer před spaním si aspoň jeden díl
nějakého seriálu dopřeju.

Naši studenti jsou velice vychovaní
jednici. Ze začátku mi připadalo, že si ze
mě dělají srandu, když mě neustále
někdo zdraví na chodbě, ale pak jsem si
uvědomila, že je to vlastně dobře.
V rámci distanční výuky mi připadá, že
jsou mí studenti otevřenější, než když
jsme spolu trávili čas ve třídách v září.
Nejspíš to bude tím, že jsme se tehdy
teprve poznávali.
Chtěla byste něco našim současným
studentům vzkázat?
Chtěla bych jim vzkázat, že pokud mají
nějaké sny, ať se jich drží a jdou si za
nimi, protože být v životě šťastný je
v dnešní uspěchané době velmi důležité.
S tím souvisí také mě přání, aby zlepšili
přístup v plnění svých studijních
povinností. Protože až začnou pracovat,
budou muset plnit úkoly v daném termínu
a daným způsobem.

Proč jste si vybrala učit češtinu a
společenské vědy?
Jak už jsem zmiňovala, vzhlížela jsem ke
své učitelce češtiny, která mě naučila mít
k našemu rodnému jazyku vztah.
Bohužel mi tento přístup na gymnáziu
chyběl, za to jsem si zde ale oblíbila
právě společenské vědy. Byla jsem
jedna z mála ve třídě, kdo vlastně
v hodinách dával pozor a koho téma
téměř vždy bavilo. Co se týče filozofie,
k té jsem si našla vztah asi až na vysoké
škole, kdy jsem zažívala nudné hodiny o

Jaké máte koníčky, co vás dokáže
přivést na jiné myšlenky?

Jaké máte cíle? Je něco, čeho
byste chtěla v životě dosáhnout?
Nikdy jsem nebyla přehnaně ambiciózní
člověk. Nikdy jsem si neřekla: „musíš
něčeho v životě dosáhnout, protože jinak
jsi tady na tom světě zbytečně“. Ale na
vysoké škole jsem si uvědomila, že přece
jenom nějaký ten cíl mám. Uvědomila
jsem si, že jako učitelka budu pomáhat
formovat nové generace mladých lidí, a
proto bych si přála, aby se mi to podařilo.
Aby se mí studenti stali plnohodnotnými
členy naší společnosti, aby prožili krásný
a šťastný život.
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... A TO MĚ ZAJÍMÁ
Dušičky aneb Halloween?
Každoročně
je
konec
října
a začátek listopadu po celá
staletí
věnován
oslavám
zesnulých.
V každé kultuře jsou jiné
zvyky, ale i díky globalizaci
se hlavně poslední roky
prolínají různé obyčeje.
Světem se šíří hlavně
slavení Halloweenu.
Halloween je původně keltský
svátek, který se slaví v Kanadě,
Velké Británii, Austrálii a v dalších
anglosaských zemí.
Datum Halloweenu je
každý rok stejný, slaví
den před křesťanskou slavností
Všech svatých.

Mezi symboly Halloweenu patří dýně, kostýmy, masky a strašidelná výzdoba.
Halloween, jehož název je odvozen od „All Hallow Even“, tedy „předvečer Všech
svatých“, se slaví 31. října.
Pochází z Irska, kde se v tento den slavil pohanský svátek, který oslavoval konec
léta a prolínal se při něm svět živých a mrtvých.
Věřilo se, že v noci z 31. října na 1. listopad se domů vracejí duše zemřelých a hledají
pomoc příbuzných, aby mohli zpět do země mrtvých.
Aby duchové nezabloudili, lidé jim svítili svítilnami z vydlabaných řep, místo nichž se
později začaly používat dýně.
Lidé se také převlékali do starých hadrů a malovali si obličeje, což se v určité podobě
dochovalo dodnes – kostýmy a masky jsou oblíbené hlavně u dětí.
Hlubší význam než Halloween mají u nás tradiční Dušičky neboli Svátek
zesnulých. Ten se slaví den po Slavnosti Všech svatých, tedy 2. listopadu.
Je to den, kdy se navštěvují hřbitovy. Na rozdíl od Halloweenu to ale moc veselý
svátek plný barev není. Nad hroby lidi stojí smutně a tiše vzpomínají na zesnulé...
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NEPÍŠEME DO ŠUPLÍKU
Měli bychom se bát smrti?
Toť otázka. Smrt.
Téma tabuizované a obávané.
Měli bychom se jí bát?
To je otázka, kterou si pokládali
naši předkové již mnoho a mnoho
staletí před námi.
Jaká je vlastně její podstata?
Smysl? Je smrt abstraktním,
nebo konkrétním pojmem?
Některé filozofické směry věří, že
se smrtí umírá pouze naše tělo,
nikoli duše. Ta totiž putuje
nekonečně dlouho z jednoho těla
do druhého. Prožíváme své životy,
učíme
se
z nich,
nabíráme
zkušenosti a poznatky.
Ale
z křesťanského
pohledu
bychom to zajisté mohli vyloučit,
křesťané totiž již po dlouhá staletí
věří, že po smrti nás čekají jen dvě
varianty – nebe a peklo.
Které pravdě ale máme věřit?
A jsou skutečně pravdami?
Čeká na nás něco, co nejsme s to
vysvětlit?
Může člověk umřít, aniž by mu
dotlouklo srdce?
Myslím, že ano. Člověk se může za
život tisíckrát narodit a také tisíckrát
zemřít. Osoby, které jsou již dávno po smrti, vídáme na ulici denně – je to ten pán
bez domova, kterému se již několik let nikdo nepodíval do očí. Je to postarší
rozvedený úředník v modrém obleku, jehož jediná denní náplň je pustit si po
příchodu domů televizi. Je to ta mladá paní, která ve svých dvaceti letech přišla o
dítě.
Lidé s prázdným výrazem, bez elánu do života, snažíc se přežít jeden každičký den.
Takovéto lidi již po zbytek života čekají pouze dvě varianty – jedny z nich možná
čeká překvapení v podobě znovuzrození – pán bez domova se uvolí nechat si od
sociálních služeb pomoci, a pokud se mu poštěstí, začne zase žít relativně normální
život. Postarší úředník se zamiluje do spořádané vdovy se třemi nezbednými,
veselými dětmi. A mladá žena možná znovu otěhotní a její ztracené dítě se překlene
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do podoby narozeného. Anebo je zde druhá varianta, kterou musíme vzít v potaz –
pán na ulici se možná nikdy nebude chtít přizpůsobit podmínkám, které mu sociální
služby stanoví, a nakonec odejde sám se ztracenými a o pomoc volajícími
myšlenkami. Rozvedený úředník v modrém obleku možná bude vídat své děti tak
sporadicky, až je nakonec přestane vídat úplně, a upadne do depresí, které vyřeší
předávkováním se. A mladá žena možná už nikdy více neotěhotní, a ani si
neadoptuje žádné dítě – po celý zbytek života bude žít nenaplněný život plný výčitek
a sebeklamů, které si s sebou vezme do hrobu.
Smrt je křehká. Máme z ní strach, zakořeněný hluboko v našich zvířecích pudech. I
v moderní společnosti, kde by mohla být opomíjená díky skvělému zdravotnímu
systému a kvalitní životní úrovni, je stále našim velkým strašákem ve skříni. Ne
nadarmo se také říká, že nevíme dne ani hodiny.
Je tomu skutečně tak? Troufám si tvrdit, že ano. Proto prosím, až přijdete domů,
usmiřte se se všemi blízkými, se kterými jste měli spor. Místo frajerství si raději v autě
zapněte bezpečnostní nulovým rizikem, smrt na nás čeká. A nevybírá si.
-heczba-

Měli bychom se bát smrti?
Smrt je pro mnohé z nás pomyslným strašákem a podvědomě děláme všechno pro
to, abychom ji co nejvíce oddálili, i když je nevyhnutelná. Děsí nás neznámo, které
po smrti přichází a fakt, že je tento proces nevratný. Smrtí ztrácíme vše, co jsme díky
pozemskému životu měli.
Nastává tedy otázka, co je po smrti a měli bychom z toho mít strach?

Existuje mnoho teorií popisujících, co obnáší posmrtný život a zda je vůbec
možný. Všem dobře známá teorie je o peklu a nebi.
Oba světy jsou vyobrazeny v Bibli a každý se řídí jinými pravidly. Lidská duše má
po smrti opustit tělo a přemístit se na jedno z těchto míst, které jí je přiřazeno podle
činů a chování za jejího působení před smrtí. Jsou lidé, kteří tvrdí, že jedno ze
zmíněných míst navštívili, když byli na pokraji úmrtí. Většina vědců a skeptiků tomu
ovšem přičítá pouze halucinace způsobené ochabováním mozkové činnosti.
Věřící se touto teorií však řídí celý život. Jejich cílem je dosažení takzvaného
Nebeského království, proto se podřizují jeho pravidlům a konají podle nich, jelikož
se obávají, aby neskončili (v podobě duše) na horším místě čili pekle.
Každé jednotlivé náboženství však smrt vnímá jinak, třeba i jako nezbytnou oběť pro
dobrý život na zemi. Pro některé jedince je smrt vysvobozením
z pozemského trápení a radostně na ni čekají
nebo ji dokonce vyhledávají. Věří, že po
ukončení života ve své realitě na zemi
vstoupí na lokace, ve kterých nebudou
schopni cítit bolest a vše pro ně bude
perfektní.
Typickým
příkladem jsou
stoupenci různých sekt a kultů založených
čistě na dosažení smrti a přenesení se v
jiné živoucí podobě na lepší, dokonalá
místa. Zda je toto smýšlení správné už
záleží pouze na subjektivním názoru a
vnímání morálních zásad.
Další teorie se zabývá myšlenkou, zda je
reálné, aby něco jako posmrtný život
mohlo existovat a fungovat. Vědecké
poznatky nevěří v možnost odchodu do
jiných světů, realit či míst. Je pro ně možná
pouze smrt a nic víc. Setkáme se však i s oblastí
vědy, která předešlé zmíněné teorie zkoumá a dává jim
určitou váhu, nevyvrací je, a naopak se snaží získat důkazy k
prokázání jejich pravděpodobnosti.
Toto nám však stále neodpovědělo na otázku, jestli bychom ze smrti
měli mít obavy. Mnohdy je usmrcení člověka spojováno s bolestí a té chtějí
lidé předcházet. Strach může vyvolat i to, že člověk neví, kdy umře, pokud si smrt
vědomě nepřivodí sám. Naše podvědomí je založeno na tom, abychom dělali vše
pro přežití. Když se nad tím člověk zamyslí, dojde k ideje, že to asi nebude jen
náhoda něco za tím bude.
Já osobně ze smrti strach nemám, spíš určitý respekt a vnímám ji jako nezvratnou
součást života. Jakožto mladý člověk nemám potřebu na ni myslet, protože je
masově vnímána jako záležitost především pro starší jedince. Dostáváme se k
závěru, že se lidé smrti bát nemusí, ale mohou, záleží jen na jejich přesvědčeních a
vlastních názorech.
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-paříka-

TEMATICKÝ PROJEKT NAPŘÍČ OA

SLYŠÍME SE?
Covi-myšlenky studenta v průběhu distanční výuky OA

PŘINÁŠÍME UKÁZKY
AUTORSKÝCH KOLÁŽÍ
NA ZADANÉ TÉMA.
--------------------------------Pozn. redakce

KOLÁŽ – výtvarný postup, který
využívá střihu a spojení částí
vytržených z kontextu do nového
celku,
- v neobvyklých souvislostech,
s novým významem
- zahrnuje celou řadu způsobů
provedení a kombinací technik:
kresbu, fotomontáž ... nalepování,
vystřihování obrázků, textu aj.

STUDENTI
NA INSTAGRAMU
NETRPĚLIVĚ
DENNĚ SLEDUJÍ
AKTUÁLNÍ
INFORMACE
DOMINKA FERIHO:
„FERI,

TOŽ –
KDY UŽ
PŮJDEME
DO ŠKOLY?“
-sztefk12

/felieton 1 /

Zdalne nauczanie
Gdzieś z Chin przywieziony, wirus nieznany nam, wynaleziony. Czekał w
mieście, dzisiaj znanym
w całym świecie, by mógł pozostawić nas wszystkich w jednym powiecie.
Lecz powiaty, to nie jedyna rzecz, której nie można nam opuścić, także do
szkoły w tych ciężkich czasach każą nam chodzić. Może trochę inaczej, może
trochę leniwiej, ale dziś nawet nie znajdziemy żadnego powodu do
usprawiedliwienia, kiedy wszyscy wiedzą, że pójście z domu czy zwykły katar
są tylko marzenia.
Wstaję 7:54, by pójść 3 metry dalej ne e-lekcję, zaczynającą 7:55. Siędzę
przed komputerem, słucham teorii, tylko po to, by słyszeć klasę, kłócącą się o
tym, kto kogo wyrzucił ze spotkania. W wypadku, że nikt się nie kłóci, wystarczą
2 sekundy ciszy , by słyszeć nauczyciela mowiącego mi „Przekonam cię, ja cię
zabiję własnymi rękami, a jeśli nie, wystraszę cię w każdym śnie , który ci się
przyśni.“.
Dalszą sytuacją są ciche chwile, kiedy z komputera słychać tylko „Paweł…?
Czy jesteś tu z nami? Przysięgam, że on znowu poszedł jeść obiad w trakcie
mojej lekcji!“.
Niekiedy czuję się, jakbym absolwowała rytuał duchowy, przywoływała duchy
lub inne istoty nadprzyrodzone. W podsumowaniu – uczęszczanie do szkoły
jest bardzo ciekawe już przez rok => jeden przycisk – w szkole, drugi przycisk
– koniec lekcji, żaden przycisk – na wagarach.

-sikod13

Mikrofon trzymający kij – „Nie chcę do nikogo przemówić“,
a kamerka czekająca w bramie - także z kijem – „Nie ma mnie“.
Kto by w końcu pomyślał, że to, o czym wszyscy mogliśmy tylko marzyć, stanie
się nowoczesnym stylem życia? Moim zdaniem, dało to dużo - w sferze
naszego samokształcenia, ale już teraz wiem, że powrót do normalnego życia
będzie miał w konsekwencji bardzo wiele spóźnień i usprawiedliwień pod
nazwą „lekarz poranny“.
-niewma-

Zdalne nauczanie

/felieton 2 /

Każdego dnia setki milionów
uczniów, nauczycieli są świadkami
zmiany i przełomu w strefie
edukacyjnej. Pandemia COVID-19
zmieniła prawie wszystko. Tradycja,
w której uczniowie byli
przyzwyczajeni uczęszczać do
fizycznej szkoły się niestety
zmieniła.
Obecnie w wielu miejscach klasy
szkolne przełączyły się do trybu
„online“. Zajęcia prowadzone są na
laptopach, komputerach i ekranach
smartfonów. Internet oraz pliki
przesyłane poprzez uczących w
wielu przypadkach zastąpiły książki
fizyczne.
Od ponad roku mój styl życia co
nieco się zmienił. Nie budzę się o
wpół do siódmej rano, wiedząc, że
muszę szybko wstać, ubrać się,
zjeść śniadanie i iść do szkoły.
Teraz budzik dzwoni godzinę
później niż zwykle, po kolejnych
dziesięciu minutach leżenia w łóżku
w końcu wstajeę. Nie jadam nawet
śniadania, tylko siadam szybko przy
komputerze. Kiedy ekran się
włącza, idę do kuchni po śniadanie i
w duchu się modlę, żeby komputer
był naładowany. Później nadchodzi
najgorsza część mojego poranka –
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-frolki-

dołączenie się do programu Teams. W poranki nie zastanawiam się, czy mam
na sobie szorty, lub brudną koszulkę, po prostu założę to, co zobaczę jako
pierwsze w moim pokoju. Dokładnie tak wygląda mój „normalny“ poranek w
trybu „online“ od około roku.
Ogólnie zajęcia prowadzone zdalnie wydają się na całkiem niezły pomysł.
Kiedy studenci nie mogą już iść do szkoły ze względu na rozpowszechniający
się wirus, to wystarczy podłączyć się do online transmisji z danym uczącym.
Tak rozumiem całą ideologię zdalnych zajęć. Myślę, że większość studentów
oraz uczących, przekonało się, iż dana idea nie jest doskonała. Niestety, ale
jak powtarza mój ojciec: dobry pomysł, smutna realizacja.
Osobiście najbardziej brakuje mi kontaktu towarzyskiego. Przez ten długi czas
nie jest łatwe przetrwać bez zobaczenia znajomych twarzy. Po prostu nie
możesz zadowolić się spojrzeniem na twarze w środku ekranu. Człowiek
potrzebuje innego kontaktu społecznego niż tylko jego rodzina. Mogę tylko
mieć nadzieję, że ten trudny okres dobiegnie końca.
-wojja-

ŠKOLNÍ ROK
V KOSTCE:

COVIPRÁZDNINOVÝ

ROK

-dinef-
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VÍTE, ŽE...?

100 let Českého Těšína

Město na břehu Olše – Český Těšín, v němž se nachází
naše škola, oslavilo v r. 2020 100 let!
Máme pocit – že jej známe, ale opravdu dokážeme ocenit
jeho výjimečnost?

-je 3. nejvýchodnějším městem celého Česka /po Třinci a Jablunkově/
-nejvýznamnější a nejfrekventovanější hraniční přechod do Polské
republiky
-Těšín je jedním z nejstarších slezských měst / počátky sahají do 9.st.,
sídelní město Těšínského knížectví/
-má společnou polsko-českou historii

Těšín je starobylé město, které se v roce 1920 rozdělilo společně s
Těšínským Slezskem mezi dva nově vzniklé státy: Československo a Polsko.
Hraniční řeka Olše od sebe oddělila Český Těšín a polský Cieszyn.
Historické centrum připadlo Polsku, průmyslová zóna /vznikající koncem 19.
stol./ tehdejšímu Československu. Základem dnešního Českého Těšína je
tedy „předměstí“- městské čtvrti, průmyslové podniky, které byly vybudovány
po r. 1870 v souvislosti se zahájením provozu Košicko-Bohumínské dráhy.
I v současné době je Český Těšín významným centrem polské národnostní
menšiny v Česku.
Pokud dnes hovoříme o Těšíně, máme na mysli města dvě: Cieszyn a Český
Těšín, která tvoří dvojměstí, provázané nejen společnou historií.

ČESKÝ TĚŠÍN DNES?
- žije zde asi 25 000 obyvatel, v 7 katastrálních územích
- mnohonárodnostní město /národnostní menšiny: polská, slovenská, německá/
- dopravní uzel / hraniční přechod, důležitost silniční a železniční přepravy/
- město průmyslové /sídlo 1608 firem, 3813 živností/
- město škol / na vybraných školách lze získat i vzdělání v polském jazyku/
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KVÍZ O ČESKÉM TĚŠÍNĚ
1.Divadlo Český Těšín /působí
jako jediná dvojjazyčná českopolská scéna v ČR/ vzniklo:
a/ 1945
b/1960
c/1920
2. Město je spjato s písničkářem,
který jej také zmiňuje ve svých
písních, dozvíme se např., že

„Z Těšína vyjíždí vlaky co
čtvrthodinu...“
Uveďte jeho jméno? ...................

6.Tradiční, každoroční významná
mezinárodní kulturně-společenská
akce, která navazuje na pověst o
vzniku Těšína / a odehrává se
současně v obou městech/ se
nazývá?
..................................
7.V historii zde žil známý
evangelický kazatel, který má
pamětní desku připevněnou na
českotěšínské radnici.
Uveďte jeho jméno?
.....................................

3. Každé město se nemůže pochlubit
pro ně typickou rostlinou –
Český Těšín takovou má.

Jak se lidově pojmenovává?

8. Těšínská tiskárna patří mezi
nejstarší v republice /a po Opavě je
nejstarší tiskárnou ve Slezsku/.
Kdo byl jejím majitelem od r.
1806?
.........................
9.Kolik obyvatel měl Český Těšín
v době svého vzniku v roce
1920?

4. Podle legendy je název města
Těšín odvozen od:
a/ slova „těšiti se“
b/ těšínského kvítka
c/ knížecího syn Těška

a/ asi 10 000
b/ asi 5 000
c/ asi 8 000

10. „Demelloch“ /Demlova díra/

5. Jak se jmenovali tři synové
knížete Leška, kteří podle
legendy založili Těšín?
a/ Měško, Leško, Češko
b/ Bolko, Leško, Češko
c/ Leško, Češko, Věško
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a/ byl dnes již nepoužívaný tunel
pod řekou Olší?
b/je podchod pod železniční tratí
v centru dnešního Českého Těšína
c/bylo vězení pro dlužníky zřízené
starostou Demlem
/řešení kvizu viz následující strana/
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HLEDEJTE 10 ROZDÍLŮ? 😊
ZÁBAVA A RECESE
1/ 1945
2/ Jaromír Nohavica
3/ Hvězdnatec zubatý, lidově zvaný „Těšíňanka
4/ od slova- těšit se
5/ Bolko, Leško, Češko
6/ Svátek „ Tří bratří“
7/ Jiří Třanovský
8/ Tomáš Prochaska
9/ asi 8 000
10/ podchod pod železniční tratí v centru
dnešního Českého Těšína

ŘEŠENÍ KVÍZU:

ANKETA OA:
JEDEN DEN ŽENOU! 😊
NAŠE KLUKY – MATURANTY
JSME POŽÁDALI O JEJICH
NÁZORY A KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
K TÉMATU.
Jaké by to bylo, stát se na jeden
den ženou. S čím bychom se
setkali? Jaké potíže by VÁS mohly
potkat? Co na ženách obdivujete,
a v čem jsou naopak jiné?
Mohlo být jak zajímavé, tak i frustrující.
Stát se ženou na jeden den, by byla
určitě dobrá zkušenost.
Určitě by se mi nechtělo vstávat o
hodinu rychleji, abych se stihl v klidu
nalíčit, učesat a provést ty další
„nezbytné“ úpravy – a zkoumal bych
krásy ženského těla. Ale vlastně si to
ani nechci představit.
- ale zajímalo by mě, jak lidé jednají se
ženou a jak se k ní chovají? A zda by
se mi dostávalo i nějakých výhod?
Otevírali by mi dveře, dostával bych
přednost atd.
Popravdě jeden i jeden den v ženském
těle by byl na mě moc. Jsem spokojený
v těle muže a nic bych na tom neměnil...
-stawSamozřejmě bych se chtěl probudit
do dokonalého života ženy, a ne s
bolestmi hlavy, nevyspaný, nenajezený,
ale do dokonalého dne, kdy mi manžel
donese snídani, až do postele.
Vstal bych připravený a nemusel se 2
hodiny připravovat, abych se líbil
celému světu, potom by možná život
ženy mohl být i fajn.
Pochybuji o tom, že by se vše povedlo
podle mých představ, ale nějak bych
den v těle ženy musel přežít.
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Chtěl bych si určitě zkusit, jaké to je
nakupovat, jako žena. Bavilo by mě
celé odpoledne běhat po nákupním
centru, zajít si na manikúru a ke
kadeřníkovi a udělat si pěkný den.
Jako muž sice nevím, co je na tomto
stylu života zajímavé, ale ženy to prý
milují. Samozřejmě by bylo nejlepší,
kdyby všechny tyto záliby platil můj
milovaný muž.
Největším záporem v životě ženy
shledávám obrovská ztráta času při
běžných činnostech, které mužům
trvají i 5x kratší dobu.
- franrJak by mých 24 hodin vypadalo?
Co vím jistě je to, že hned po probuzení
bych šel k zrcadlu a začal
prozkoumávat
pro
mě doposud
neprobádané části svého nového „já“.
Pak bych si šel dát teplou sprchu, a pak
se vrátil znova do postele. Po chvíli
poflakování a nicnedělání bych určitě
chtěl vyzkoušet nějakou aktivitu,
kterou jako muž nezažiju.

Tudíž bych se nejspíše vypravil do
nákupního centra, obešel všechny
obchody s oblečením ... a zjistil, co je
na tom tak skvělé a zábavné.
Předpokládám, že by mi to zabralo asi
4 až 10 hodin, a tudíž by mi moc času
na nic jiného nezbylo.
V závěru dne bych se chtěl určitě co
nejvíce pobavit, a proto bych se vydal
do místního baru nebo klubu, abych
zjistil, jaké to je „být na druhé straně“.
Nejspíše nechal pozvat na večeři ... a
podle situace by se odvíjely následující
okamžiky.
Na závěr bych chtěl říct, že bych si
velmi rád vyzkoušel, jaké to je být na
jeden den ženou. Nejspíše se to asi
nikdy nestane, ale pořád je lepší nebýt
ženou vůbec, než jí být napořád.
-michmUrčitě bych zkusil takové ty typicky
„holčičí věci ... manikúru, pedikúru,
nalíčil bych se, zašel bych si ke
kadeřnici a pomlouval bych chlapy.
Zajímalo by mě, jaké to je, chodit celý
den na podpatcích ... ale jednu věc
bych si fakt nikdy vyzkoušet nechtěl, a
to je porod, tohle holkám opravdu
nezávidím.
Odborníci se shodují, že porodní
bolesti mnohonásobně překračují práh
bolesti, tudíž na to bychom my muži
opravdu neměli.
Ženy mají pořád s něčím problém.
Kluci jsou daleko „primitivnější“ a
nemusí tak řešit problémy, které mají
ženy, např. pořád také řeší svou váhu. I
když třeba vůbec nejsou tlusté, tak se
snaží držet dietu, aby byla jejich
postava naprosto dokonalá.
Ženy jsou taky strašně náladové, a
toho bych se celkem bál. -rajce20

Rozdíly jsou zjevné i v prioritách.
Zatímco pro muže je na prvním místě
práce a seberealizace. Ženy chtějí
rodinu a potřebují mít pocit bezpečí a
ochrany.
- křevdTaké záleží na tom, v jakém věku bych
žena byla. Jestli by to byla stále dívka,
tak některá rozhodnutí by pro mě byla
lehčí, jelikož jsem také ještě mladý.
Pokud bych se ale stal dospělou ženou,
která chodí do práce a má rodinu,
mnohem více povinností, tak tam jsou
rozhodnutí a celkový den obtížnější.
Kdyby to byl den během menstruace,
dozvěděl bych se co ženy v průběhu
tohoto období zažívají a lépe
porozumět jejich pocitům. Dle mého
bych to možná ani nezvládl, ale byla by
to určitě užitečná zkušenost. -waltm-

Jaké výhody by mi to přinášelo?
Nemusel bych muže balit. Mohl bych
se nalíčit a vypadat báječně. Vzal
bych si sukni a boty na podpatku.... a
všichni se za mnou otáčeli.
Mohl bych projevit svoji citlivost a
nikomu by to nepřipadalo divné.
Také bych rád něco dobrého uvařil.
Protože jako muž toho umím velmi málo
a ženy v kuchyni vynikají.
Jaké naopak nevýhody se s ženami
spojují? V prvé řadě musím vytknout
špatné parkování a řízení auta. Bál
bych se náladovosti, která je u žen
velmi častá.
Jako žena bych se bál tzv. dvojího
zaměstnání. To běžné, za které jim na
účet chodí výplata, a pak druhé, kterým
je myšlena péče o domácnost.
Také by mě stresovala dlouhá
příprava v koupelně u zrcadla. Nerad
bych trávil hodiny výběrem oblečení.
-dronj-

Neumím si to dost dobře představit. Ženy to mají zdaleka těžší než muži. Jsou více
zranitelné, ale více nad věcmi přemýšlejí a řeší je. To jim často přidává zbytečně
starostí. Neumím si představit celý den kontrolovat, jak vypadám, jestli nemám oko na
punčoše, upravenou rtěnku a spousta těchto detailů, které ale – musím uznat – jsou
na ženách tak okouzlující.
Já osobně, jeden den ženou? Tak to opravdu ne!
Nedokážu si to přestavit a ani bych to nechtěl. Mám rád svůj mužský svět. Ráno na
přípravu potřebuji maximálně 5 minut, můžu čůrat ve stoje a většina mých kamarádů
mi řekne do očí, co si o mně myslí a nepomlouvají mě za zády.
A tak by to asi mělo v životě být. Ženy by měly být ženami a chlapi – chlapy. Každý
totiž přemýšlí a dělá věci trochu jinak. Pro nás muže je často ženský svět hodně
nepochopitelný a věřím, že je to i opačně. Já osobně jsem rád, že je to tak, a neměnil
bych ani na jeden den
-wowerA zůstalo by mi by mi zůstalo „klučičí myšlení“, nebo bych byl schopen odhalit
jednu z největších záhad na světě, a to je právě ženské myšlení. Dále bych se asi
snažil připojit do nějaké „holčičí skupiny“, a zjistit, odpovědi na další smrtelně
důležité otázky, třeba: proč „my holky“ chodíme na záchod zásadně ve skupince, kde
je nás ideálně 10, anebo jak vlastně řešíme ty slavné vztahy s tím „hloupým“ opačným
pohlavím. Otázkou zůstává, zda bych dokázal překonat všechny ty skoro až
neřešitelné problémy, jako jsou líčení, a další podobné chemické experimenty.
– vitpet-

Každý den slýcháme ze všech stran, že mezi mužem a ženou jsou neskutečně velké
rozdíly. A samozřejmě to nikdo nemůže tak docela popřít. Jediné, co můžem udělat,
je snažit se toho druhého pochopit, a hlavně se zamyslet, co všechno nás spojuje
a rozděluje. Rozhodně všichni, mě nevyjímaje, si chtěli přinejmenším aspoň jednou
vyzkoušet být opačným pohlavím.
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Vyzkoušet, jak funguje, vnímá a uvažuje tělo protějšku. Co všechno prožívá v našich
každodenních situacích a jak na ně reaguje.
Každý den slýcháme ze všech stran, že mezi mužem a ženou jsou neskutečně velké
rozdíly. A samozřejmě to nikdo nemůže tak docela popřít. protějšku. Co všechno
prožívá v našich každodenních situacích a jak na ně reaguje.
Přemýšlím o tom, jak bych jako „něžnější“ pohlaví vypadal. Jistě by se mi změnily
určité křivky a vlasy. Byl bych nižší? Vyšší? Přitažlivější? To jsou však pouze
nepodstatné otázky týkající se vzhledu. Důležitější je, jestli by mi jeden den změnil
život a postoj k němu.
Výhody být ženou? Za pouhých dvacet čtyři hodin je jistě všechny nenaleznu. Ale
jedna určitá přednost, kterou bych využil hned, mě napadá. A to zvládat několik věcí
najednou. Je neuvěřitelné, co všechno dokáže dělat taková žena v jeden okamžik.
Ve společnosti bylo vždy výhodnější být mužem než ženou. Což je bohužel sama
o sobě smutná a nespravedlivá nevýhoda. Ať už se toto týká postavení v práci,
sexismu nebo jen nevkusných vtipů o řízení aut.
Na závěr musím dodat, že nekonečný spor o tom, které pohlaví je lepší, asi nikdy
nevyřešíme. Každý má ty své stinné a světlé stránky. Nezbývá nám tedy nic
jiného, než to akceptovat a být především sami sebou!
-buchm-

PRO ZAČÍNAJÍCÍ LUŠTITELE
Tome, jaké je hlavní město Chile? Nezlobte se, paní učitelko, ale já to...
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