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ÚVOD 

Vážení profesoři, milí studenti, 

 

po měsíční odmlce vás vítám u nového čísla školního časopisu. 

 

Co se minulý měsíc dělo? Studentka Nikola Šebestová za mnou přišla 

s žádostí, jestli by si jedno číslo mohla udělat sama. Tento prostor 

samozřejmě dostala, a proto jste mohli vidět Oktavián i v jiné formě, 

než obvykle znáte. Nová šéfredaktorka velikou část jak grafických, 

tak i obsahových prvků změnila, a proto byl Oktavián jiný. Myslím, že 

pro vás, čtenáře, mohl být tento pokus velice zajímavý a pro nás 

přínosný a inspirativní. Samozřejmě většina základních „kamenů“, na 

kterých Oktavián staví, zůstane zachována, ale do budoucna si 

z tohoto pokusu můžeme mnoho vzít a některé části použít. Například 

křížovka, jež se v minulém čísle objevila, sklidila dle ohlasů úspěch, 

 a proto ji máme v plánu nadále zařazovat. Chtěl bych tedy Nikole 

Šebestové poděkovat za přínos inspirace do školního časopisu. 

 

A co tedy v dubnovém čísle Oktaviánu kromě křížovky najdete? Malý 

návod jak si (ne)vést deníček, článek o účasti našich profesorů na akci 

Night run nebo Duel mezi paní profeskou Štachovou a Vojtou 

Lukášem.  

 

Své si najdou i fanoušci 

Harryho Pottera v článku 

HP aneb chci zpátky do 

Bradavic a samozřejmě jako 

vždy nesmí chybět perlyčky! 

 

Přeji příjemné čtení. 

 

Vojtěch Cuberek 

šéfredaktor 
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AKTUALITY ZE ŠKOLY 

Matematický náboj 2016 – Opava 

V pátek 15. dubna se 2 družstva naší školy zúčastnila soutěže 

Matematický náboj, která se v jednu chvíli konala hned v 6 zemích 

Evropy. Záštitu v ČR převzaly Univerzita Karlova a Katedra 

matematiky Slezské univerzity v Opavě. Soutěžilo se hned ve 2 

kategoriích, a sice Senior a Junior. V juniorské kategorii se objevili 

studenti 5.A v tradiční sestavě, kterou si poctivý čtenář jistě pamatuje 

nebo alespoň zná z prostorů školy. V té starší kategorii, tedy Senior, 

naši školu zastupovalo družstvo složené převážně ze studentů 

maturujících a velice zkušených oktáv, doplněné o OPOZDILCE Jana 

Hertla, na kterého snad musel čekat i vlak jedoucí do Opavy. Málem 

bych zapomněl na veledůležitý pedagogický doprovod, kterým byla 

hvězda sboru kantorů naší školy, studenty velice oblíbený Mgr. 

Zdeněk Pospíšil, což bylo i naším překvapením. Velice jsme se těšili 

na doprovod neméně oblíbené paní profesorky Mgr. Kahánkové, která 

vše poctivě zorganizovala, za což jí patří velký dík. Budeme se těšit i 

příští rok! 

 

Dalším překvapením bylo, že jsme se sešli na nádraží všichni i 

s Petrem Dostálem, který se k překvapení všech nemusel dopravovat 

do Opavy již o den dříve. Vyráželo se kolem 9. hodiny ranní ze 

svinovského nádraží, kde jsme již tradičně zavítali ke stánku 

s Fornetti, bez kterých si nedokážu naše cesty 

představit. Na nádraží nastupovalo početné množství 

studentů z celé Ostravy, z čehož byl 

zaskočený i celý vlakový 

personál. Po 45 minutých jsme 

dorazili na nádraží Opava – 

východ. Jistě víte, že vztahy mezi 

Ostravany a Opavany jsou poněkud 

vyhrocené a vypjaté, především díky 

„oblíbenosti“ fotbalových celků. Takový 

problém mohl tvořit batoh Petra Slatinského, který je 

krásný, modrý s ještě krásnějším znakem Baníku, se kterým 
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jsme se už v Praze báli chodit. Na větě je jedno špatné slovo – „mohl“. 

Petr náhodou nechal batoh doma, což bylo jedině dobře, protože 

situace mohla být ještě horší. Ihned po vystoupení z vlaku se celý dav 

vydal k matematické katedře. Vypadalo to spíš jako nějaký pochod 

právě ultras z Ostravy, především když jsme se podívali do čela 

celého davu, kde nebyl nikdo jiný, než pan profesor Pospíšil, který 

dav vedl velice svižným krokem.  

 

Nevím, jestli jsem se o tomto v minulém článku zmiňoval, ale už v 

Praze byla nadpoloviční většina pořádajících slovensky mluvících. 

Strach jsme mít nemohli, když jsme po svém boku měli velkou 

Slovenku paní profesorku Plachtovou, která při vzniklých problémech 

překládala. Když jsme byli v Opavě, tak už snad nikoho z nás 

nepřekvapovalo, že u registrace všichni mluvili slovensky. Situaci 

však s přehledem zvládl „Velký šéf“ Vojta Cuberek. Do začátku 

soutěže nám zbývalo ještě hodně času, tak jsme se rozhodli jít ven a 

navštívit  místní obchodní centrum Breda, zvenčí docela zapadající do 

historického centra Opavy. Pan profesor Pospíšil se rozhodl nevyužít 

možnosti Wi-Fi a kávy v místnosti pro učitele a zašel si na poctivý 

řízek – určitě se ho můžete zeptat sami. Po příchodu do OC jsme 

viděli mnoho dívek, nazval bych je tak, jako je vše vyobrazeno na 

nálepce mezi skříňkami na naší škole, ale bohužel přes vedení 

školního časopisu by to asi neprošlo. Původně jsem nechtěl zmiňovat,  
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kdo se díval nejvíce, protože byste to odhadli sami. Hádáte Honzu? 

Ne, byl to Petr Slatinský (snad se na mě nebude zlobit a vše přijme 

s pokorou), navíc taky nedělal nic špatného, že, což všichni chlapci 

chápou. Dali jsme si rychlou svačinku a vydali jsme se do auly, kde  

jsme hned měli problémy s místy, ale vyřešili jsme je po svém, a to 

velice rychle a účinně. Schválně, jestli si vzpomínáte na super Vikyho. 

V lavici před námi seděli studenti z šumperského gymnázia, z nichž 

právě jeden se podobal Vikymu, ale měl ještě něco navíc! Nebudu 

chodit kolem horké kaše, prostě smrděl, že to musela cítit celá aula, a 

seděl zrovna před námi. Náhoda, že? Vadilo to snad nám všem. A co 

teprve Honza, který má snad dvojnásobně vyvinuté čichové buňky, 

než všichni ostatní. Naštěstí svá místa včas opustili a šli jinam, hned 

vysvětlím proč. Vojta se nás zeptal, co bychom koupili za peníze 

SRPŠ a Pavel vykřikl: „Sprchy a mýdla do Šumperku.“ A už byli 

pryč… Tímto se možná i můžeme zeptat na vaše nápady. 

Podíváme-li se na nejpodstatnější část dne, samotné řešení, nezjistíme 

příliš něco 

zajímavého. Řešili 

jsme, někteří i 

poctivě a běhali 

s výsledky k velice 

nepříjemné slečně, 

která vše 

opravovala. Řešení 

trvalo myslím 

hodinu a půl – 

nejsem si vůbec 

jistý. 

Starší družstvo bylo velice úspěšné, umístilo se na 5. místě v rámci 

celé Opavy, zatímco my  mladší jsme se v konkurenci starších soupeřů 

umístili těsně pod TOP 15, která byla vyhlašována. V rámci Evropy, 

kde v každé kategorii bylo na 400 družstev, jsme se umístili ve třetí 

stovce výsledkové listiny. 

Děkujeme všem organizátorům, ať už z naší školy nebo z Opavy, za 

možnost zúčastnit se takové soutěže. Budeme se těšit příští rok! 

 

Vojtěch Molin 



7 
 

Výlet do planetária 

 

V úterý 5. dubna se obě naše tercie za doprovodu fyzikářů, profesorky 

Plachtové a profesora Římana, vypravily do ostravského planetária 

v Porubě.  

 

Ráno jsme se všichni sešli na tramvajové zastávce u Fakultní 

nemocnice. Odtud jsme pak pěšky vyrazili a dostali se až k planetáriu 

(vyjma pana profesora, který si výlet ztížil tím, že celou tu cestu do 

kopce jel na kole). Dostat se až nahoru nám sice chvilku trvalo, jelikož 

planetárium je kvůli pozorování hvězd položeno o něco výše než 

zbytek Poruby, nikomu z nás to však nevadilo, protože jsme se všichni 

hezky prošli lesem. A všechno je lepší, než se učit, no ne? Navíc jsme 

se hned po příchodu mohli pohodlně rozvalit na sedačkách v sále 

planetária. 

 

Náš program se jmenoval „Cesta za miliardou hvězd“. V první části 

nás čekala komentovaná prohlídka hvězdné oblohy a všeho, co se 

nachází v blízkém vesmíru. Díky bezvadným polohovým sedačkám a 

tmě všude okolo měl člověk co chvíli nutkání zavřít oči a spát, 

každopádně, ačkoli jsem si to nikdy nemyslela, obloha je zajímavější, 

než se na první pohled zdá. „Letět“ vesmírem je fakt bžunda, zvlášť 

s tím pocitem, že letíte pryč ze zeměkoule... a od školy. Hehe. 
  
Ve druhé části programu nám pustili pořad o vesmírné družici GAIA 

– zajímavý rozhodně byl, to jo, ale jak se měří vzdálenosti hvězd není 

tak úplně můj šálek čaje... nebo spíš vody, no, protože vlastně ani nic 

jiného nepiju. Každopádně je fajn, že to bylo zpracováno nenáročně a 

zábavně, takže i naprostý nefyzikář jako já si nepřipadal jako totální 

imbecil a většinou měl přinejhorším tušení o tom, o čem to tam právě 

mluví. 
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Hned po programu v sále planetária jsme si mohli projít 

experimentárium a vyzkoušet si například, jak se dá skákat na Měsíci, 

nebo si prohlédnout úlomek opravdového meteoritu (ne, bohužel, můj 

výskok není dostatečně silný na to, abych z Měsíce vyletěla, a toho 

úlomku meteoritu jsem si nevšimla). 

 

Nakonec si někteří z nás dali zmrzku (po vanilkové se bohužel 

zaprášilo nadsvětelnou rychlostí) nebo horkou čokoládu a pak jsme 

všichni spokojeně vyrazili zpátky na zastávku a domů. 

 

Lana 

Z TVORBY STUDENTŮ 

Obhajoba ježibaby z Perníkové chaloupky 

Vážená poroto, ctihodnosti, slavný soude,  

nyní Vám vypovím vše tak, jak se to skutečně stalo. Byla neděle, seděla 

jsem doma a sledovala Ulici, když tu najednou mám díru ve stěně! 

Vyběhla jsem ven a na zemi nic nebylo, takže to neupadlo, a zakřičela 

jsem: „Kdo mi tu loupe můj perníček!!!“ A z houští se ozvalo: „To nic, 

to byl jen větříček.“ Bylo už pozdě a já v sobě měla flašku vína, takže 

jsem nic nepoznala a vrátila se dovnitř. A pak zas, někdo mi urval pět 

cihel ze zadní stěny. Utíkala jsem tam a uviděla je. Dvě děti, kluka a 

holku, jak mi pojídají zdivo. Vypadali příšerně, jako by žili v lese. 

Okamžitě jsem je pozvala k sobě  domů na jídlo, ale asi to byli cizinci, 

protože mi nerozuměli ani slovo. Ta holka uměla česky, ale jen kousek 

nějaké říkanky: „Svítí, svítí měsíček, to nic to byl jen větříček.“ Ukázala 

jsem na ně a pak sobě do pusy a doufala, že pochopí, když jsem je 

zavedla dovnitř. Měla jsem tam ale bordel, a tak jsem je musela posadit 

do chlívku, a donesla jim nějaký perník. Po chvíli jsem si ale uvědomila, 

že je jim to tam asi nepohodlné, zasmála jsem se vlastní blbosti a hledala 

něco, na co by si mohly sednout. Našla jsem jen lopatu, a tak jsem ji 

opřela o dvířka pece, aby jim bylo teplo (pekla se mi tam husa,víte), a 

dovedla k ní ty dva. Oba něco říkali a kroutili hlavami, asi nevěděli, jak 

se na ni sedá. Chtěla jsem jim to ukázat, a tak jsem si sedla, ale ti dva 

vzali tu lopatu, trhli s ní a já byla v troubě. 

 

Petr Šlosarčík 3.A 
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SOUTĚŽ 

Vyhlášení fyzikální soutěže 

V únorovém čísle jsme vyhlásili spolu s paní profesorkou Plachtovou 

fyzikální soutěž. Ze tří zadaných úloh bylo potřeba k účasti v soutěži 

vyřešit alespoň jednu. Jedinou zúčastněnou této soutěže byla 

studentka septimy B Barča Sivková. Ta na jednu ze soutěžních úloh 

Fykosíhofyziklání odpověděla správně, a proto od paní profesorky 

Plachtové dostala slíbené gumové kuličky.  

 

Gratulujeme a doufáme, že se dalších soutěží zúčastní studentů více. 

 

Cubík 
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Z RŮZNÝCH BARELŮ 

Milý deníčku…  

Možná se ztratí při stěhování,  

uhoří  v času plamenech, 

do smetí letí bez zaváhání, 

jaký to bude mít výsledek? 

Bude jeho cesta krátká, 

či vydrží jít stovky mil, 

doufám, že tady do poznámek, 

vtěsnám spoustu krásných chvil. 

 

Popíšu jimi kvanta stránek, 

moře slov a emocí, 

nebo nezaplním ani řádek  

a papír zůstane bělostný… 

 

Jsem přehnaně citlivé nostalgické stvoření, 

to pravděpodobně zaregistroval každý, kdo 

mě aspoň trošku zná. Prohlížení si 

fotek/videí a vzpomínání na staré dobré (i 

ty horší) časy patří mezi nespočet věcí, 

které mě zaručeně doženou k pláči. 

Natočit video je jako zavřít daný okamžik do zavařovačky. Uchovávám 

si tak neuchovatelné.  

 

Ještě silnějším a zároveň velice úsměvným je pro mne čtení starých 

deníkových zápisků. Nepatřím mezi ty, kteří by si je psali pečlivě 

několik let v kuse. Na to pravděpodobně nemám dostatek trpělivosti ani 

času. 

 

Za těch osm dlouhých let, co už umím psát, jsem si začala vést deník 

nesčetněkrát. Většina pokusů pravděpodobně pohořela kvůli mé 

„maniakální“ snaze zaznamenat si každičký detail. Vždycky začnu plna 

nadšení, a jakmile nějaký den vynechám, snažím se ho další den dopsat 

a už se to veze. Nejdéle jsem to vydržela v zimě 2014, kdy jsem si 

dokázala zapisovat 2 a půl měsíce, což je dle mého názoru úctyhodné. 
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Přestože deník je velmi intimní záležitostí, místem, kde se za své 

myšlenky a názory nemusíme stydět, prostorem pro naše nejniternější 

tajemství, rozhodla jsem se, mí drazí čtenáři, že se s vámi o pár zápisků 

podělím. Doufám, že se jimi pobavíte stejně jako já... 

 

Cesta do hlubin mé trapné devítileté duše: 
 

„Ráda skládám písničky a taky ráda zpívám. Chtěla bych být jako 

Hannah Montana.“ 

 

22. června 2009 

„Milý deníčku, dnes bylo vysvědčení, od mamky jsem dostala 

pokémonové karty, 4 Lv. X.“ 

 

26. června 2009 

„Odpoledne jsem byla v družině, holky odešly a já zůstala sama. ***** 

si se mnou začal povídat (nebo já s ním). Bylo mi tak dobře, ***** má 

tak pěkné řasy.“ 

 

1. prosince 2009 

„Stáhla jsem si do mobilu hru Hollywood Star. PS: Ta hra je super.“ 

 

2. prosince 2009 

Tohle snad ani komentář nepotřebuje…. Ale já to stejně okomentuji. Ať 

už se vám zdají tyto zápisky jakkoli směšné a ponižující, nic rozhodně 

nemá na toto: 

„V autě jsem furt mlela něco ve smyslu: Malé prdítko kufr souhlasí. 

Malé prdítko dítě souhlasí. Malé prdítko pes taky souhlasí. Uvidíme, co 

na to řekne Velká Hlava.“ 

 

23. srpna 2010  

Jak se to stalo? Co to má znamenat? Vysvětlí mi to někdo? Mají v tom 

prsty Ilumináti nebo za to mohly nějaké halucinogenní látky? To už se 

nikdy nedozvíme... Nemůžeme přece dostat odpovědi na všechny naše 

otázky… 

 

Clariss 
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KULTURA 

Night Run 

16. 4. 2016 se již potřetí uskutečnil Night run v Ostravě. Spousta z Vás o 

této akci jistě slyšela a pro ty, kteří přece jen ne, několik základních 

informací: Podstatou je vyzkoušet si běh v noci pouze s čelovkou. Běh je 

rozdělen do kategorií, takže je v podstatě pro každého.  Ani děti nepřijdou 

zkrátka, je pro jejich závody 

vyhrazeno téměř celé odpoledne a 

v rámci Masarykova náměstí jsou 

pro ně připraveny i jiné atrakce.  I 

přesto, že je registrace placená, se 

závodu na 5 km zúčastnilo 

neuvěřitelných 600 lidí a závodu 

na 10 km ještě o tisíc lidí více. 

 

Již od rána se na Masarykově 

náměstí začalo chystat pódium (na 

kterém proběhla během odpoledne 

různá taneční vystoupení), stánky 

s občerstvením, atrakce pro děti a také potřebné věci k závodu. Okolo 

čtvrté hodiny začala registrace na samotné závody. Soutěžícím byly 

rozdány cedulky s čísly a čipy, aby byl jejich běh zaznamenán. Kolem páté 

hodiny začal běh pro děti a pro rodiče s dětmi. 

 

Když nad Ostravou zapadlo slunce, začal závod na 5 kilometrů a zábava již 

běžela v plném proudu. Když se všichni účastnící kratšího běhu dostali 

úspěšně do cíle, začal se připravovat hlavní závod na 10 kilometrů, kterého 

se mimo jiné zúčastnil i pan profesor Petr Říman, který doběhl ve své 

kategorii 21., což je určitě výborný výsledek a budeme držet palce, ať se 

do dalších let ještě zlepší. Tato akce je určitě velmi populární a může nás 

tím přesvědčit  jak velký počet závodníků, diváků, tak také poměrně velká 

účast našich učitelů. Mimo pana profesora Římana, který se závodu 

zúčastnil, se přisel podívat a podpořit pan profesor Surma, nebo třeba paní 

profesorka Číhalová. Určitě doporučuji v dalších letech přijít se na závod 

alespoň podívat, nebo ještě lépe, jít si zaběhat také.  

 

Veronika Vymětalová 
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Jesus Christ Superstar! 

 

Jesus Christ...Obecně velmi často řešené téma, stačí k tomu přidat 

hudbu, trochu výstřední text, skvělé herce a vznikne vám vskutku 

povedená rocková opera. Nyní se koukneme,  jak se s tímto 

fenoménem poprali herci v divadle Jiřího Myrona. 

 

Na začátku bylo slovo 
Nápad, že by se tento muzikál mohl hrát, padl asi před dvěma lety, ale 

byl ihned smeten ze stolu se slovy: „Kdo by to hrál?“ 

O rok později se však tohoto nápadu ujal režisér Jiří Nekvasil a bylo 

jasno...Jesus Christ Superstar se v Ostravě skutečně na jevišti ukáže! 

 

Psát od prvních řádků 
Překlad uchopil do rukou Michael Prostějovský a dramaturgie se ujal 

Patrick Fridrichovský. 

Zatímco s textem nebyly větší potíže, snad jen jedna, stále ho nemá 

kdo hrát. A tak se 19.-20. září uskutečnil konkurz (pro představu se 

zúčastnilo okolo 150 Máří z celé ČR, 12 Jidášů a žádný Ježíš). 

Naštěstí divadelní tým je velmi zdatný a během dalších pár dnů do 

zbývajících rolí obsadili velmi šikovné herce. 

 

Proč ten shon 

Od té doby, co už hercům byly rozdány role, se divadlo JM proměnilo 

v jakési mraveniště. Herci přicházeli na zkoušky brzo ráno a odcházeli 

pozdě večer - někteří zústávali pozdě do noci. 
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Scénárista David Bazika pilně tvořil schéma scény, která velmi 

věrohodně připomíná Bránu milosrdenství - Chrám božského spasitele 

- a je obohacena o bílé bloky, které se vyskytují na parkovišti přímo 

pře tímto chrámem. 

Návrhářka kostýmů Marta Roszkopfová zase pracovala (nečekaně) na 

kostýmech, které jsou opravdu velmi poutavé - Dav je oblečen do 

elegantnějšího oblečení (obleky, pláště, sukně, saka) nebo třeba Máří 

má dredy... 

 

Přejdi přes můj swimming pool! 

Ve středu 24. února jsem se rozhodla zúčastnit focení s Ježíši. 

I přes nepříznivé počasí nás s úsměvěm vítají Patrick 

Fridrichovský,Kateřína 

Svobodová, David Velcovský 

a úžasný fotograf Martin 

Straka. 

Celé focení probíhalo na 

schodech již zmíněného 

chrámu (vtip byl v tom, že 

jsme po těch schodech chodili 

nahoru a dolů, aby se z nás 

staly rozmazané postavy). 

První přišel Peter Cmorik, 

který s námi pobyl jen krátký čas, ale ukázal, že je v Ostravě rád a 

každou práci dokáže opravdu ocenit. 

Druhý byl jak jinak než Lukáš Vlček, který pak s námi chvíli postával, 

fotil se a ochotně zodpovídal naše dotazy. (Vzniklé fotografie můžete 

najít v programu.) 

 

Poslední večeře 
Jako za odměnu za naši spolupráci u focení jsme měli možnost jít se 

podívat na generální zkoušku, která se uskutečnila  v pondělí 14. 

března. 

Jako první nás uvítala Kateřina Svobodová, která nás zavedla za 

Patrickem Fridrichovským a za jeho velmi zajímavým výkladem o 

této hře jako celku, i jako přímo k Ostravské inscenaci. 



15 
 

Následovala cesta do sálu, kde jsme si vychutnávali šestihodinovou 

generálku. Vyčerpávající. 

 

Dokonáno jest! 

Moje štěstí, které se k tomuto muzikálu vztahovalo, pokračovalo. 19. 

března jsme měla tu možnost předávat květiny našim úžasným 

hercům. 

Před druhou premiérou se divadlo naplnilo tak, že div nepraskalo ve 

švech a nervozita by se dala krájet. 

V zákulisí panoval zmatek a květiny s dárečky se hromadily a 

hromadily... 

První část představení jsem strávila v sále, druhou už v zákulisí. 

Když zazněly poslední tóny a opona spadla, rozlehl se sálem ohromný 

potlesk vestoje. 

Ani vám nedokážu popsat, jak pěkný pohled z toho jeviště je, i když 

nosíte jenom květiny. 

 

Zahrnem tě přízní! 
Víte, jaká atmosféra je v sále, když se odehraje premiéra, ale o něco 

hezčí je amtosféra v zákulisí. Všichni přítomní tleskají, gratulují si 

navzájem, odhazují talismany pro štěsí, kterými byli ověšeni, a 

masírují si otlačené palce, které pevně drželi. Tohle platí jak pro celý 

divadelní tým, tak i pro herce, kteří po tom, co se opona definitvně 

zatáhne, stále na jevišti stojí a upřímně gratulují svým kolegům. 

Abych tohle dlouhé povídaní nějak ukončila, začnu asi tím 

nejdůležitějším: Jesus Christ Superstar je opravdu velmi povedený a 

jde vidět, že se na něm všichni opravdu nadřeli. Co se týče herců, 

musím se přiznat,  že jsem nečekala takovou ochotu a přízeň. 

Je moc příjemné být něčemu takhle velkému nablízku a sledovat jeho 

vývoj. 

 

Jesus Christ Superstar! 

 

Brouček 
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NÁZOR 

Jeden svět 

Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských 

právech. Pořadatelem je společnost Člověk v tísni. 

 

V rámci tohoto festivalu jsme zhlédli film Co se nenosí. Filmem nás 

provází estonská módní návrhářka Reet Ausová, která se zabývá tzv. 

upcyklací, což je 

metoda, která údajně 

dokáže využít materiál 

z přebytečných 

výrobků k vytvoření 

produktu vyšší 

hodnoty. Paní Ausová 

využívá textil, který 

by běžně skončil na 

skládce, podobně jako 

další tisíce tun 

oblečení, které se 

neprodalo nebo vyšlo z módy. Pro větší efektivitu svého snažení 

vyhledá místo, odkud jdou do obchodní sítě společnosti Zara 

jednotlivé produkty. Chce o nutnosti upcyklace přesvědčit vedení 

nadnárodních módních korporací. 

 

Avšak paní Ausová nepomýšlí také na negativní stránky svého 

jednání. Je velmi šlechetné, že chce snížit množství odpadu 

z oblečení, avšak neuvědomuje si, kolik práce přidává lidem, kteří její 

oblečení musí dát dohromady. Tito lidé se sešíváním a přesným 

vyměřováním jednotlivých odstřižků mají mnohem více práce za 

stejné peníze.  

 

Další věcí, jejíž smysl mi unikl, je fakt, že Reet Ausová říká, že 

prakticky všechno oblečení je jedovaté a ona nechce lidem prodávat 

zdraví škodlivé produkty. To má sice pravdu, ale odstřižky, ze kterých 

následně poskládá šaty, či tričko pochází ze stejně jedovaté látky jako 
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rifle, které si koupíte třeba právě v Zaře. Tím, že je rozstřihá a sešije, 

je toxinů nezbaví.  

Poté jsme byli zapojeni do diskuze a měli jsme sdělit své dojmy 

z filmu. Během této diskuze jsem se dozvěděla mnoho zajímavých 

skutečností. Třeba, když nám slečna, která film promítala, oznámila, 

že každý si ročně koupíme kolem 70 kusů oblečení. Tak to mám tedy 

co dohánět.  

 

Myšlenka upcyklace je jistě 

zajímává, ale obávám se, že je 

to příliš zdlouhavý proces a ne 

zrovna efektivní. Možná 

kdyby byl film natočen trochu 

jinak, možná kdyby se autorka 

zaměřila i na těžké podmínky 

lidí šijících její oblečení, tak 

bych si z filmu odnesla víc. 

Takhle jsem se dozvěděla, že 

všechno je jedovaté a jediný 

způsob, jak se zachránit, je 

všechno rozstřihat a znovu 

sešít, nebo si rovnou koupit 

některé z ne zrovna oku 

lahodících kousků z dílny paní 

Ausové.  

 

GG 
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HP aneb chci zpátky do Bradavic 

Nádraží 9 a tři čtvrtě, příčná ulice, máslový ležák, U děravého kotlíku, 

Famfrpál,… 

 

… jistě nejsem jediná, které se pod těmihle hesly (které obyčejný mudla 

nepochopí) vybaví fantastický kouzelnický svět. Doufám, že se zde najde 

podobný šílenec s velkou fantazií a já nebudu jediná, která mává propiskou 

se slovy „Expectopatronum!“ či „Lumos!“ No jo, ale co teď, když jsem 

dočetla poslední díl, dokoukala poslední film z této série a já se chci do té 

kouzelné říše plné fantazie vrátit? Nedávno jsem našla pár knih a příběhů, 

které mě do onoho světa zase přenesly, a já se o ně chci s vámi podělit. 

 

 Jako první to je kniha: Bajky Barda Beedleho od naší favoritky J. K. 

Rowlingové. Jistě si pamatujete onen moment, kdy Hermiona dostává 

knížku, ve které je nápadně nakreslen znak relikvie smrti. 

Ano, přesně o této knize právě píšu. Můžete v ní najít pět 

pohádek určené kouzelnickým dětem, okomentované 

Albusem Brumbálem. Jako druhou knihu jsem vybrala 

učebnici Harryho Pottera: Fantastická zvířata a kde je najít. 

Toto je trochu jiný druh počtení. V této učebnici najdete 

seznam všech kouzelných zvířat. Protože je celá kniha 

brána jako učebnice, je popsaná jak Harrym, tak Ronem a 

dokonce občas i Hermionou.  

 

Jako další tady mám příběhy z aplikace jménem Wattpad. 

Jen ve zkratce k ní, je to aplikace, ve které můžete číst 

příběhy psané teenegery či dospělými. A ano, některé jsou velice 

povedené. Pro ty nadanější z vás ještě podotknu, že zde svými výtvory 

taktéž můžete přispět. Tak a teď k příběhům objeveným v této aplikaci. 

Mým nejoblíbenějším je jednoznačně: Co takhle rande, Evansonová?! Je to 

příběh o sblížení matky Harryho Pottera Lily Evansonové a jeho otce 

Jamese Pottera. Vážně povedená minikniha, do které se ponoříte a 

nebudete chtít přestat. Autorka tohoto díla napsala také dva dodatky. A 

poslední, co vám doporučím, je minikniha: Změň se Pottere!!!!!! Tento 

příběh je o synovi HarryhoPottera, který je velmi podobný Siriusi 

Blackovi. Ten, kdo to nepochopil, je to zkrátka školní Casanova. 

Tak co, také máte ve třídě někoho nápadně podobného přelétavé školní 

casanově? Jestli ano, tak přeji pevné nervy. :D  

Marry 
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SUDOKU 
Tato sudoku jsou použita ze stránky www.sudokuonline.cz 

 

Snadné:      Středně těžké: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtížné:      Velmi obtížné: 
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PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ 
V předchozích dílech se stalo:  

Jsem Katrin, holka, která nikdy nikoho nezajímala... Přišla jsem do 

nového města a nové školy  s myšlenkou začít znova. Všechno se 

dařilo, vypadalo to, že budu konečně šťastná, jen na tátu toho bylo 

moc, jak se sami můžete dozvědět v této části. 

 

Už byl čas na cestu do školy, ani odpovědět jsem mu pořádně 

nestihla... Jeli jsme do školy, sedli si vedle sebe a ani jeden jsme 

nebyli schopni dávat pozor a vnímat učitele.  

Při písemce z matiky se ke mně naklonil a řekl, že mi to moc sluší. 

„Petře! Neraď jí, musí na to přijít sama!“ Oba jsme se usmáli a 

pokračovali ve psaní. Přišlo mi celkem nesmyslné to, co řekl, měla 

jsem černé rifle, bílé jednoduché triko a ani jsem se ráno nestihla 

namalovat. Asi je fakt zamilovaný, běželo mi hlavou. Byl 

neskutečný pocit zjistit, že mě má někdo rád... Opravdu rád, že tu je 

někdo pro mě a že za mnou někdo stojí. 

 

Po škole jsme spolu jeli domů, věděla jsem, že teďka je řada na 

mně, a tak jsem začala: „Víš, nikdy mě nenapadlo, že budu takhle 

šťastná, můj život se změnil, když jsem tě poznala, neměla jsem 

kamarády a teď? Teď mám tebe. Jsme nejlepší kamarádi, co se mají 

rádi. A to jen tak někdo nemá. Víš, líbil ses mi vždycky, ale odvaha 

říct ti to, nebyla nikdy.“ „Ty moje trdlo,“ řekl, objal mě a dal mi 

pusu na čelo.  

 

Přišla jsem domů. Odemkla jsem dveře a zakřičela: „Ahoooj, jsem 

doma, jsi tady?“ Nikdo se neozýval, tak jsem šla do obýváku. Při 

pohledu na tu spoušť se mi málem zastavilo srdce, do očí mi vhrkly 

slzy... Všechny věci byly rozházené, všude byly mé fotky z dětství, 

fotky mamky, taťky, obrázky, nábytek, ... Celý pokoj byl vzhůru 

nohama. Všude smrad a kouř. Šla jsem dál a po tvářích se mi 

kutálely slzy.  Táta ležel na sedačce, v ruce láhev vodky a spal. 

Všude kolem něj i pod ním byly fotky, flašky od alkoholu a 

krabičky od cigaret. Na zemi ležela fotka, kde jsem byla hodně 
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malá, byli jsme tam všichni tři. Vzala jsem ji do ruky,chvíli si ji 

prohlížela a pak ji zanesla do svého pokoje. Rozhodla jsem se 

uklidit tu spoušť. Nechala jsem ho ležet tam, kde ležel, otevřela 

jsem okno, aby se vyvětralo, našla jsem smeták a dala se do úklidu. 

Netrvalo dlouho a dům byl jako před otcovým zásahem. Šla jsem do 

pokoje, zavřela se a začala brečet. Bylo to tak nefér, bylo mi to 

všechno tak líto, zkazilo mi to celý do té doby skvělý den... 

 

Až moc emocí na jednu holku na jeden den. V ten den jsem byla 

zároveň nejsmutnější a zároveň nejšťastnější. Bylo to tak těžké. 

Lehla jsem si a v tu ránu jsem usnula. 

 

„Ccccrrrrr" probudil mě budík jako každé 

ráno. Vstala jsem, oblékla jsem si župan a 

šla jsem se dolů podívat, jestli už je táta 

vzhůru. K mému velkému překvapení 

jsem ho nenašla spát na gauči a neviděla 

jsem ho ani jinde v obýváku. Docela mě 

to vyděsilo, šla jsem dále do kuchyně. 

Skláněl se nad sporákem a broukal si 

nějakou písničku. Neznala jsem ji, ale působila klidně a vyrovnaně. 

„Dáš si taky vaječinu?“ řekl bez sebemenšího otočení, či vůbec 

důkazů, že si všiml, že jsem přišla. „Ano, děkuji,“ řekla jsem 

poněkud překvapeně. Znělo to možná více vyděšeně, než jsem měla 

v úmyslu. Pamatuje si vůbec, co se včera stalo? Pamatuje si vůbec 

něco? Nejspíš ne, mám mu to říct? Radši to nechám tak, běhalo mi 

hlavou. 

Sedli jsme si ke stolu a mlčky začali jíst. „Víš, všechno tohle je 

kvůli tomu stresu. Myslel jsem, že tím ohrožuji jen sebe. Ale včera, 

nějak se to zvrhlo, moc mě to mrzí, já... Já přestanu s pitím, slibuji. 

Dej mi prosím šanci... Je toho na mě prostě moc.“ Vstala jsem, 

objala jsem ho, dala mu pusu… „Mám tě ráda a vždycky mít 

budu… Pro oba z nás je to těžké, ale bude lépe. Třeba ne hned, ale 

bude.“ Řekla jsem a odešla. 

 

Katrin 
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OSMISMĚRKA 
Osmisměrka i křížovka na zadní straně přebalu byla použita ze stránky 

www.krizovky.4fan.cz 
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PERLYČKY 
4.A  

Sepsala Clariss 

 

Studentka: „224 obyvatel na kilometr krychlový.“ 

 

Student: (měl za úkol doplnit do věty slovo): „No tak stará, no tak. Večer ti 

dám, neboj.“ 

p. p. Tabášek: „Nechtěl bych být vaše kobyla.“ 

 

Student 1: „Mně nepřijde, že je dneska milenka milovaná osoba, spíše 

odreagování.“ 

p. p. Tabášek: „Ta milenka ho očistí.“ (myšleno psychicky) 

Student1: „Spíše pošpiní.“ 

Student2: „Syfilida.“ 

 

Studentka (vchází do učebny 7 minut po zvonění): „Já se omlouvám, mně 

někdo zalepil skříňku.“ 

 

Studentka: „Byl vegetarián, což znamená, že se špatně krmil.“ 

 

3.A 

Sepsala Lana 

 

Hodina zeměpisu, studentka čte svou prezentaci o Kolumbii. 

Studentka: „V Kolumbii pasou skoty...“ 

 

Hodina slohu, student čte své líčení. 

Student: „Zima je nejchladnější měsíc v roce...“ 

P. p.Kaszová: „Počkej, zima ale není měsíc, zima je roční období.“ 

 

Hodina angličtiny, p.p. Jasková pouští rozhovor prodavače a zákazníka. 

P. p.Jasková: „Teď si zahrajete na obchod, jeden bude shopassistant a druhý 

zákazník. A budete velice choosy customers...“ 

Studentka se začne smát. 

P. p.Jasková: „Ne, nebudete čůzy...“ 
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Hodina přírodopisu, vyvolaný student jde k tabuli na zkoušení. 

P. p. Hrušková: „A co ten mobil v kapse?“ 

Student: „No, to já tak nosím... Vadí to?“ 

P. p. Hrušková: „No mně to nevadí, ale bude to vadit tvojí manželce, až za 

nějakých dvacet let nebudete moct mít děti.“ 

 

Profesorka: „Začínám pochybovat o tvém duševním zdraví.“ 

Studentka: „Já začínám pochybovat o jeho pohlaví.“ 

 

Studentka 1 čte: „Je nádherné dýchat...“ 

Studentka 2: „...ten smog.“ 

 

Studentka na p. p.Kaszovou:  „A jaké jsou vaše důvody pro to, že jste ráda 

naživu?“  

P. p.Kaszová vyjmenovává: „Dcera, manžel...“ 

Studentka: „Manžel až na druhém místě?“ 

P. p. Kaszová: „Ano, on to ví.“ 

 

V hodině němčiny: 

P. p. Piňosová na studenta: „Už máš vyplněnou tabulku? Opravdu? Mám se 

jít podívat?“ 

Student: „No jestli se vám chce vstávat...“ 
 

V hodině matematiky: 

Studentka: „Aha, už vím, kde jsem udělala chybu, já jsem ztratila jedno x.“ 

Student: „Chudák malej ztracenej...“ 

 

P. p. Hrušková: „Prosím tě, pojď sem... Nemusíš se bát, já tě ještě nezabiju.“  

O minutu později:  

P. p. Hrušková: „Já tě zabiju...“ 

 

Profesor Říman: „Merkurovy dva dny u nás trvají dva roky.“ 

Studentka: „Tam bych teda nechtěla být v pondělí.“ 

 

Profesor Říman pokládá zkoušené žákyni otázku: „Jak to, že Slunce tak 

žhne?“  

Studentka: „No... ehm...“ 
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Profesor Říman: „Tak uhlím tam asi netopí, ne?“ 

 

V hodině slohu: 

Student čte svou práci o obhajobě ježibaby z Perníkové chaloupky: „...ten 

rošťák Jeníček a rošťanda Mařenka...“ 

Student 2: „Roštěnka Mařenka...“ 

 

Hodina slohu, další student čte svou obhajobu: „Byli to asi cizinci, takže mi 

nerozuměli. Ukázala jsem tedy na ně a pak k sobě do pusy a doufala, že to 

pochopí dobře...“ 
 

DUEL 
Tentokrát jsme v Duelu proti sobě postavili paní profesorku 

Štachovou, která je u nás na škole nová, a Vojtu Lukáše, hvězdu naší 

školy. Přečtěte si tedy otázky, jež jim byly pokládány: 

1. Číslice, které dnes používáme, vynalezli: 

a. Indové 

b. Američané 

c. Arabové 

d. Římané 

2. Nejslanější vodstvo je? 

a. Jezero Assal 

b. Mrtvé moře 

c. Kaspické moře 

3. Nejpoužívanější příjmení na světě je? 

a. Williams 

b. Liu 

c. Wang 



26 
 

4. Jak se nazývá způsob zpěvu, kdy jednotlivé hlasy postupně 

nastupují se stejnou melodií i textem? 

5. Jak se jmenuje země, do které se skříní dostala malá Lucinka 

v knize C. S. Lewise Lev, čarodějnice a skříň? 

6. Která česká lyžařka vyhrála jako první závod mistrovství světa 

ve slalomu? 

7. Kolik nohou mají pavouci? 

 

Odpověď na první otázku byl takový menší chyták. Číslicím, které 

používáme, sice říkáme arabské a Arabové tyto číslice i rozšířili, 

původně je ale rozšířili Indové. Správná odpověď je tedy a). Vodstvo 

s největší salinitou je jezero Assal a nejrozšířenějším příjmením je 

jméno Wang. Odpověď na podle Vojty špatně položenou otázku je, 

jak správně oba soutěžící odpověděli, kánon. Jedna z nejznámějších 

knížek Lev, čarodějnice a skříň se ve filmovém zpracování jmenuje 

stejně jako svět, do kterého se Lucinka dostala – Narnie. Odpověď na 

předposlední otázku byla Šárka Záhrobská (nyní Strachová). A 

pavouci mají opravdu 4 páry nohou. 

Duel tedy velmi těsně vyhrál Vojta Lukáš nad paní profesorkou 

Štachovou v poměru 5:4. Vojtovi tedy gratulujeme a oběma 

zúčastněným děkujeme.  

Cubík 

  

 p. p. Štachová Vojtěch Lukáš 

1) c) Arabové 
 

c) Arabové 
 

2) b) Mrtvé moře 
 

b) Mrtvé moře 
 

3) c) Wang 
 

c) Wang 
 

4) Kánon 
 

Kánon (otázka je položena 

špatně) 
 

5) Narnie 
 

Narnie 
 

6) K. Neumanová 
 

Strachová (Záhrobská) 
 

 7) 8 (4 páry) 
 

8 
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