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Milí a vážení čtenáři, milé a vážené čtenářky,
věřím, že už jste si za těch 9 měsíců, co nám po
světě lítá covid-19, zvykli, že spousta věcí
se jednoduše musí odehrávat on-line. Náš
časopis není výjimkou, a proto mi dovolte vás
srdečně uvítat u nového internetového čísla
DALEKOHLEDím.
I přes fakt, že bych si na číslo mnohem radši
sáhnul, mám z jeho vydání velkou radost.
Škola a školství je totiž téma, které mě,
jakožto studenta, přirozeně zajímá, a proto
jsem byl velmi zvědavý, s jakými články naši
redaktoři přijdou. A musím říct, že jsem
opravdu nadmíru spokojen.
Nejspíše největší kuriozitou je rozhovor
s ministrem školstvím, panem Plagou, který
pro nás zajistila Lucka Minaříková z kvinty.
Následně pak učitelská a žákovská anketa,
srovnání školství ve světě a pokud máte už
školy po krk, máme pro vás dvojstránku básní
s krásnými fotkami či koutek pro logiky.
Je to zkrátka jako vždy… Ať vás baví cokoliv,
DALEKOHLEDím to pro vás určitě má někde
schované.
Přeji vám příjemné čtení.
Martin Blažek
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Rozhovor s
ministrem školství
Ing. Robertem
Plagou, Ph.D.

Jejím cílem je postupná změna českého školství
v systém, který bude absolventy připravovat
na výzvy, která nás v budoucnu čekají. V tomto
strategickém dokumentu je řada změn, která
by vydala na celý jeden rozhovor. Budu rád,
když se do něj čtenáři DALEKOHLEDím podívají
a dají mi zpětnou vazbu. Budu se moc těšit.

Zajímá vás, jaké školní dny zažíval ministr
školství nebo jaká pozitiva vidí v této těžké
době? Pak si přečtěte následující rozhovor.

V oblasti školství bylo a je vždy co řešit. Můžu
ale říct, že mi před pandemií vždy dělalo
starost, že řadě učitelů, ale i žáků a studentů,
chyběly znalosti z oblasti informačních
technologií. Bylo to něco, co bylo potřeba
změnit. V tomto směru pandemie ukázala
naplno pravdivost rčení, že vše zlé je pro něco
dobré. Obdivuji, jak si s touto situací řada
učitelů prakticky ze dne na den poradila a jak
se v této oblasti zlepšila. Ministerstvo poskytlo
řadu podpůrných materiálů a webinářů na
téma online vzdělávání a účast na nich byla
několikanásobně vyšší než kdy dřív.

Jaký byl váš nejoblíbenější školní předmět?
Proč?
Vždy mne bavila matematika, a to už od
základní školy. Byl to předmět, na který zřejmě
mám, jak se říká, buňky. I proto jsem po střední
škole pokračoval na ekonomickou fakultu, kde
se na matematiku klade velký důraz.
Vzpomínáte rád na vaše dny, když jste chodil
do školy?
Určitě ano, bylo to pro mne hezké období plné
zážitků. Řada lidí o svých školních letech říká, že
to bylo období bezstarostné. S tím ale úplně
nesouhlasím, protože člověk má v různých
obdobích života různé starosti. Měl jsem to
stejně.
Čím jste chtěl být, když jste byl mladší? Co vás
táhlo k pozici ministra školství/politice
obecně?
Vždy mne to táhlo k oblasti vědy a výzkumu
a v této oblasti jsem se pohyboval také po
studiu na vysoké škole, kde jsem i přednášel.
Odtud jsem pak pokračoval do pozice
náměstka pro vysoké školy na ministerstvu
školství. Nikdy jsem si nepomyslel, že se stanu
ministrem, a nebyl to ani můj cíl. Možná to zní
paradoxně od člověka, který je v této pozici
mnohem delší dobu, než je u nás obvyklé.
Jaký máte názor na české školství? Je něco,
co byste chtěl zlepšit? Proč?
O českém školství se říká leccos, v pozitivním,
ale i negativním smyslu. Samozřejmě je to
oblast, která má určité mouchy, ale věřím, že se
dají vychytat. Před časem jsme představili
Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+.
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S jakými problémy jste se nejčastěji setkával
v době před pandemií?

Souhlasíte s nařízeními pana Blatného? Proč/
proč ne?
Musím říct, že mne pan ministr Blatný
v mnohém pozitivně překvapil. Na rozdíl od
svých předchůdců jasně řekl, jak chce v době
pandemie postupovat, a že klíčová pro něj
budou odborná data. To je postup, se kterým
nejen souhlasím, ale také jej plně respektuji.
Nemohu mluvit za jiná ministerstva, ale co se
týče nařízení v oblasti školství a celkově
spolupráce s resortem zdravotnictví pod
vedením Jana Blatného, jsem spokojen.
Jak pandemie, podle Vás, změnila české
školství? Myslíte si, že to bylo v něčem
prospěšné?
Jak už jsem řekl, velké změny se udály v oblasti
vzdělávání na dálku, kde řada učitelů udělala
neuvěřitelné pokroky. Další oblastí, kterou
pandemie ukázala, je přehlcenost látky, kterou
musí každý žák nebo student pojmout. Ve
Strategii 2030+, o které už jsem také hovořil,
chceme obsah výuky redukovat. Pandemie
ukázala, kde je jádro učiva potřebného pro
budoucí život, a kde jsou naopak oblasti, které
se mohou částečně omezit. Ukázaly se také
rozdíly ve vzdělávání v jednotlivých krajích, což
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je další věc, kterou bychom v rámci Strategie
2030+ chtěli řešit.
Dokázal byste si představit studovat v této
době?
Určitě ano, byla by to opravdu velká změna. Na
střední školu jsem chodil před čtvrt stoletím
a za tu dobu se školství velmi změnilo. V té
době jsme si neuměli představit, že by měl
každý v kapse mobilní telefon, natož výuku na
dálku pomocí počítače a webkamery. Umím
si ale představit, že by to pro mne, ale i některé
mé spolužáky, byla opravdová výzva.
V čem vidíte budoucnost vzdělávání?
Vzdělávání a školství obecně je oblast, která se
vyvíjí velmi dynamicky. Před 20 lety si nikdo
nedokázal představit, že by mohla výuka
probíhat na dálku, anebo také, že se člověk
mohl živit jako youtuber nebo influencer.
A stejně tak si dnes neumíme představit, jaké
profese budou existovat v roce 2030 a dál.
Podle odborníků velké procento profesí, které
známe dnes, do několika let zanikne. Ideální
školství by mělo umět připravit člověka na
výzvy budoucnosti. To je cesta, kterou se snaží
jít také již několikrát zmíněná Strategie 2030+.

Pro a proti
Jak už bývá v našem časopise zvykem,
přinášíme vám i v novém čísle Pro a proti.
Tentokrát jsme se zeptali našich redaktorek na
distanční výuku, jež musíme každý podstupovat. Zajímá vás, co si o hodinách přes Google
Meet myslí naše primánky? Čtěte dál!

Pro
Distanční výuka na první pohled vypadá těžce,
ale má i své výhody.
Když chodíš do školy na normální výuku, tak
musíš vstávat hodně brzy, ovšem když je distanční výuka můžeš si přispat a klidně být na
hodině v pyžamu. Nebo když venku prší
či mrzne, jsme doma pěkně v teploučku
a nemusíme mrznout na zastávce.
Další velkou výhodou je to, že pracuješ u svého
vlastního stolu a všechny věci a učebnice máš
po ruce. Nemusíš tahat těžkou kabelu na
zádech a na každý den chystat učebnice. Při
práci tě nevyrušují ostatní spolužáci (jen mladší
brácha).

Co byste vzkázal žákům/učitelům?
Učitelům bych chtěl vyřídit obrovské poděkování za jejich skvělou práci, a to nejen v době
pandemie. Mé poděkování ale samozřejmě
patří také žákům, pro které nebyly poslední
měsíce rovněž snadné. Jak jsem psal, budu rád
za postřehy k vydané Strategii 2030+, kterou
naleznete na webu ministerstva školství
(https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-vcr/strategie-2030). Všechny bych chtěl také
pozvat ke sledování profilů na sociálních sítích,
kde se snažíme aktuálně informovat o všem, co
se v oblasti školství děje – Instagram
(https://www.instagram.com/robert_plaga_m
smt/),
Twitter
(https://twitter.com/
RobertPlaga) a Facebook (https://www.
facebook.com/msmtcr/).
Děkuji za rozhovor.

Lucie Minaříková, kvinta
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Ema Vymazalová, prima

Proti
Distanční výuka vypadá na první pohled
jednoduše, ale opak je pravdou. Nemůžeme se
potkávat s kamarády a učiteli. Musíme trávit víc
času u počítače při online výuce. Je pak těžké
pokračovat s plněním domácích úkolů, zvláště
pokud k nim opět počítač potřebujeme. Výzvou
je i práce s ním ve chvíli, kdy máme špatné
spojení, padá wifi nebo se pokazí kamera
a mikrofon. Nemůžeme dělat zajímavé fyzikální
či chemické pokusy, jelikož by to v domácím
prostředím vedlo k výbuchu a jiným
katastrofám. Při distanční výuce nám také
chybí pravidelný režim, který máme během
klasického školního roku.
Klára Hlavatá, prima
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Učitelská anketa
Ani v tomto čísle školního časopisu nesmí
chybět učitelská anketa. Zeptali jsme se našich
vyučujících na téma, které jim je velmi blízké,
a to na české školství. Jsou-li spokojení, nebo by
uvítali nějaké změny, popřípadě jestli neví
o nějakém školství v zahraničí, které by se jim
líbilo více. Odpovědi nás zaujaly, a snad
zaujmou i vás. Přejeme hezké čtení.

Mgr. Hana Stravová

o bezpečnosti před každými prázdninami?
Přeci jsou se svými rodiči, kteří za ně zodpovídají. Co na bezpečnosti žáků změní fakt, že
je něco zapsaného v třídní knize? Aby bylo
jasno, to není nařízení našeho vedení, to jde
shora. Učitelé jsou zahlceni obrovským množstvím nepedagogické práce. Jet se třídou na
výlet je téměř ilegální čin, který znamená pro
učitele vysoké riziko. Právní džungle v našem
státu ovlivňuje školství velmi nešťastně. To, co
drží české školství nad vodou, je armáda
oddaných učitelů, kteří neztratili srdce a selský
rozum.

Jste spokojená s českým školstvím?
Nejsem. Už dlouho postrádám v čele
ministerstva silnou osobnost, která by měla vizi
a sílu transformovat české školství. Tak, aby
neztratilo Komenského ducha a přitom
reflektovalo potřeby společnosti v 21. století.
Která by dobře znala nejen poměry na školách
všech typů, obklopila se zkušenými učiteli a ne
politickými kolegy a teoretiky z oboru pedagogiky.
Trápí mě alibismus a rozsáhlá administrativa,
které zatěžují učitele i vedení škol. Místo toho,
abychom se intenzivně věnovali žákům a výuce,
vzdělávali se v předmětech, které učíme,
a všichni v oborech jako je psychologie,
aplikovaná didaktika a zdokonalování IT
dovedností, plníme administrativní povinnosti.
Někdy mám pocit, že věci nemusí být ve
skutečnosti, že je mnohem důležitější, když
jsou na papíře. Školství ovládl alibismus, vše se
musí "prokazatelně" zapisovat. Naprostá
většina rodičů přirozeně sdílí se školou úsilí
posunout jejich potomka dál. A když vznikne
problém, učitele se zeptá a problém s ním
vyřeší. Ale kvůli naprosto výjimečným
případům, kdy se rodiče se školou dohodnout
nechtějí, se musí vše zapisovat a archivovat. To
stojí strašně moc času a zbytečné práce. Dříve,
když se lidé na něčem dohodli a podali si ruce,
byla to forma smlouvy a respektovaly to obě
strany. Nechápu, proč máme povinnost
písemně oznamovat zákonným zástupcům, že
jejich ratolest propadá, když mají celé pololetí
průběžně přístup ke známkám. Proč musíme
zapisovat do Bakalářů, že jsme poučili žáky
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Co mě fakt štve, je tzv. rámcový vzdělávací
program. Je pro všechny školy závazný. Pro
fyziku je vytvořený velmi nedbale, maximalisticky,
učivo
neodpovídá
cílovým
kompetencím, chybí logické spoje. Učit
všechny všechno až do septimy je mrhání
financemi a lidským potenciálem. Proč má
septimánka výborná v jazycích a humanitních
oborech „využívat poznatky o kvantování
energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních
problémů“, když netuší, která bije, a v čase, kdy
se trápí nad fyzikou, by mohla studovat to, co jí
jde a co ji baví? Gymnázium je všeobecně
vzdělávací škola, ale i ta by měla včas umožnit
co největší diferenciaci každému studentovi. Se
vší zodpovědností kladenou na studenty:
nevybral sis biologii – chemii – fyziku, nepůjdeš
na medicínu. Nestudoval jsi dějepis a ZSV,
nepůjdeš na práva. Ale také: jsi výborný ve
francouzštině? Neztrácej čas studiem pro tebe
nepoužitelných vědomostí v chemii (fyzice
apod.) a jdi do hloubky v jazyce, který ovládáš
a který tě bude jednou živit. Jen tak vznikají
výjimečné osobnosti v oboru. A už dávno není
pravda, že nadaný student je nadaný ve všem.
Je potřeba posilovat silné stránky, ne ztrácet
čas se snahou být aspoň průměrný v těch
ostatních. O kurikulární reformě českého
školství se planě tlachá několik desetiletí.
Školní vzdělávací program je kapitola sama pro
sebe. Vytváří ho povinně každá škola a je
křupavou pastvou pro každou inspekci. Jsou
pryč doby, kdy jsme se v Evropě pyšnili
jednotnými učebními osnovami, které nám
všude záviděli. V Aši i Velkých Bílovicích se
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v 6. třídě probírali v přírodopise savci a ve
fyzice látka a těleso. Dnes pod rouškou
„svobody“ a originality si může každá škola učit
cokoli kdykoli, jen když splní již zmiňovaný
rámcový vzdělávací program. Při rozvodovosti
a fluktuaci rodin se může stát, že dítě bude
veverku studovat třikrát, ale o plísni nikdy
neuslyší. Učitelé věnovali povinně desítky,
možná stovky hodin svého života tvorbě
něčeho, co jejich žákům naprosto nic nepřinese
a co by mělo dělat ministerstvo. Je mi z toho
smutno.
Proč tedy učím, když mi tolik věcí vadí? Protože
mám ráda matematiku a fyziku. Protože se ve
své práci potkávám s výjimečnými lidmi. Mám
skvělé kolegy, kteří jsou silní ve svých oborech,
jsou spolehliví a přátelští, mají smysl pro
humor, záleží jim na žácích, které učí, a mají
silný morální základ. Věřte, vztahy u nás ve
sboru jsou velmi nadstandardní. A smysl mé
práci dávají ti, které v dobách nekovidových
vidím před sebou v lavicích. Každý je něčím
výjimečný, často se můžu učit i já od nich. Mám
báječnou třídu, jednou z „mých“ dětí vyrostou
erudovaní odborníci, a já vím, že to budou
slušní a úspěšní lidé. Má práce má smysl.
Je tu něco, co byste ráda změnila?
Způsob klasifikace. Občas mám pocit, že slouží
jen k tomu, aby se systém nerozpadl.
Maturitní zkoušku. Potřebujeme komplexní
maturitní reformu. Pořádně připravenou, která
bude mít podporu nejen odborné veřejnosti
a praktický dopad na společnost. Systém
nasliboval učňům všech možných i nemožných
oborů maturitu a nutí je studovat básníky
a kombinatoriku, místo toho, aby je kvalitně
připravil pro práci v oboru. To pochopitelně
nedávají, takže neúspěšných maturantů je
mnoho. Opět mrháme financemi i lidským
potenciálem. Zavedla bych na učňácích takové
učňovské zkoušky, které by měly ve společnosti
stejnou váhu jako maturita, ale znamenaly by
prokázání znalostí a dovedností v řemesle,
které se žák vyučil, včetně základů účetnictví
a vedení firmy. Vrátila bych učiliště pod
ministerstvo průmyslu a zvýhodňovala
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podniky, které učně berou na praxi a do
zaměstnání po vyučení. Zavedla bych něco jako
atestaci učňů po dvou až pěti letech v práci, tj.
další zkoušky – dříve byl z tovaryše mistr až po
několika letech (a ne z každého). Věřím, že by
to vrátilo zájem o řemeslo a jeho společenskou
vážnost.
Naproti tomu gymnazistům bych nařídila
povinnou maturitu z češtiny, cizího jazyka
a matematiky. V přiměřené náročnosti, ale
povinně. Jestli jste si všimli, mluvila jsem dosud
o fyzice. Ale matematiku považuji za královnu
věd a v životě dovednost logicky myslet
a kombinovat užije opravdu každý absolvent.
Studenty netechnických odborných škol, třeba
budoucí zdravotní sestřičky, bych z matiky
maturovat nenutila. Ať se věnují odborným
předmětům, které jsou náročné na čas
i vědomosti a výcviku v praxi.
Nefungující systém speciálního školství.
Administrativně provedená inkluze bez
personální připravenosti škol a bez odborných
znalostí problematiky na všech úrovních byla
z mého pohledu katastrofou. Rozpustili jsme
tisíce žáků zvláštních a praktických škol do
majoritní žákovské populace, zbavili je klidu
k práci a možnosti zažít ve škole úspěch. Často
je třída nepřijala a oni už v dětství přijali roli
doživotního outsidera a „toho z oslovské
lavice“. Přitom na zvláštní škole v péči
speciálních pedagogů mohli být v klidu a učit se
přiměřeným tempem, na co stačí.
Víte o nějakém školství v zahraničí, které by se
Vám líbilo více? Proč?
Nevím. Má práce mě velmi zaměstnává
a pokud mi zbývá volný čas, unikám mimo
školství. Ale vzpomněla jsem si na něco, co mě
nadchlo. Když byla dcera Eliška půl roku v Irsku,
byla se podívat i v mateřské škole. Zaujalo ji, že
paní učitelka má pro děti ve třídě jeden
polštářek. Na tom polštářku sedí každý den
jediné dítě. Je to za odměnu, že se předchozí
den v něčem vyznamenalo. Nejlíp si uklidilo
stoleček, nakreslilo obrázek, zazpívalo písničku,
postavilo věž z kostek. Paní učitelka děti dobře
zná a samozřejmě to zařídí tak, aby se děti
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vystřídaly všechny. V té třídě každé dítě zažije
úspěch a od malička ho považuje za součást
svého života. A to bych přála každému českému
žáčkovi.

Název: Selekce
Autor: Kiera Cass
Rok vydání: 2014
Počet stran: 287

PhDr. Debora Zemenová
Na exkurzi v základní škole v Anglii mě před
mnoha lety zaujala v jedné učebně polička, ve
které bylo několik učebnic, hromádka čistých
papírů, pár tužek, per, gum, nějaká ořezávátka,
kružítka a další školní potřeby. Pochopila jsem,
že to tam tak mají žáci volně k dispozici, když se
jim čehokoli z nabízených věcí nedostává. Roli
nehraje to, proč jim právě něco ze školních
pomůcek chybí, nejspíš si to zapomněli přinést
s sebou.
Nesmírně mě zaujal tento přístup k výchově
dětí. V Anglii ve školách chápou, že paměť není
dokonalá a že každému se může přihodit, že
něco nechá doma, ale nikdo nemá potřebu
kvůli tomu děti uvádět do rozpaků, neřku-li
stresovat. Nikdo nepředpokládá, že jste si věci
nepřinesli úmyslně, abyste štvali vyučující nebo
bojkotovali své vzdělávání. Nikdo tam také
nevěří tomu, že ten stres z učitelovy (nebo
spíše učitelčiny) reakce, v lepším případě jen
žákovy rozpaky, mají kladný výchovný účinek.
Jde přece o to, abyste se mohli patřičně zapojit
do vyučování a byli v dobrém duševním
rozpoložení, neboť jen tak se může opravdové
učení (=porozumění a osvojování, nikoli
biflování) odehrávat. Místo poznámky police
první pomoci v každé třídě.

Markéta Coufalová a Julie Čechová, kvarta

Tipy na knihy
Jste romantici? Tak přesně pro vás jsou tipy na
knihy v tomto čísle. Omlouvám se klukům,
protože toto bude asi více pro holky. Knížky jsou
všechny nádherné a hlavně romantické
a emotivní.
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Něco o ději: Princ
Maxon je laskavý,
čestný a milý. Vyhlásil
soutěž – Selekci.
Selekce je soutěž, kde 35 dívek z řad
poddaných dostane výjimečnou šanci –
ucházet se o ruku prince Maxona.
America Singerová je prostá a skromná dívka,
která snila pouze o budoucnosti s Aspenem.
Když ji však vybrali do Selekce, celý život se jí
změnil.
Moje hodnocení: Nádherně napsané. Přečetla
jsem to doslova jedním dechem. Je to docela
předvídatelné, ale i tak je tam spousta zvratů.
Kniha patří do trilogie.

Název: Dopisy ztraceným
Autor: Brigid Kemmer
Rok vydání: 2019
Počet stran: 359
Něco o ději: Maminka
Juliet byla fotografka
a cestovala po celém
světě. Když zemřela, Juliet jí stále nechávala
dopisy na hrobě. Měla pocit, že se s ní dokáže
spojit.
Declan je kluk, na kterého nechcete narazit. Při
veřejně prospěšných pracích narazí na dopis
a odepíše. Začnou si s Juliet psát další a další
dopisy. Ani jeden ovšem neví, s kým si to píše.
Moje hodnocení: Moc nádherná, emotivní
a romantická knížka. Závěr knihy byl jiný, než
jsem odhadovala, ale příjemně překvapil.
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Název: Temné a osamělé
prokletí
Autor: Brigid Kemmer
Rok vydání: 2019
Počet stran: 476
Něco o ději: Máte rádi
pohádku Kráska a zvíře?
Tak si přečtěte tuto
knihu.
Princ Rhen, dědic mocného království, se vždy
těšil, až převezme vládu. Tedy předtím, než ho
proklela zlá čarodějnice a udělala z něj
monstrum, které pomalu zabíjí celé království.
Harper, chudá dívka žijící s bratrem
a nemocnou matkou, je přenesena do říše
prince Rhena, když se snaží zachránit jinou
dívku. Jen ona teď rozhoduje o zkáze království.
Moje hodnocení: Moc krásně napsané. Líbí
se mi originalita. Autorka použila klasickou
pohádku a napsala ji úplně jinak. Zajímavé je
prolínání
moderního
světa
a
světa
s královstvím a poddanými. Zatím vyšly dvě
knížky z této série.
Lucie Minaříková, kvinta

Ze šuplíku
Milí čtenáři, jako v každém čísle jsme si pro vás
nachystali kousek umění ze šuplíku. Tentokrát
je to krásná báseň od anonymního autora
s pseudonymem uvedeným na konci básně.
Chtěli byste také vidět své dílo v našem
časopise? Tak neváhejte a zasílejte své výtvory
na náš e-mail dalekohledim@gmail.com.

Samota a strach
Každý večer překročí mojí duše práh
dva moji důvěrní známí Samota a Strach
Kdo je poslal? Co tu chtějí?
Jsou tu se mnou každou noc.
Nepijí a ani nejí,
I tak mají velkou moc.
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Když nemohu na nohou stát,
Strach dostane právě hlad,
Mojí mysl přišel žrát.
Každý kousek mojí duše
Pěkně pomalinku kouše.
A když už má dojezeno,
Šeptá „Pojď sem, moje ženo“!
Samotu objímá tiše…
Všude zima.
Není skrýše.
Mrzne tvoje duše, tělo
Samotě se vládnout chtělo.
Pak odlétnou.
Nashle zítra!
A víš, že se vrátí zase,
Nemůžeš se schovat v čase.
Jdou hodovat na tvém mase!
A ta dvojice létá světem,
k dospělým a taky k dětem.
Šílený manželský pár,
Rád by si s tvou duší hrál.
A když večer ležíš sám,
nezabráníš jejich hrám,
na tvé duši nechaj šrám,
dají ti důvod k slzám.
Když je jednou pustíš k sobě,
Udělaj si pohodlí,
Asi se tak dohodli.
Nenechaj tě nikdy být,
trápením se vždy živit,
tvoji slabou duši pít,
sám nikdy nenajdeš klid.
Do světa stínů po šedém mostě
kráčejí moji přítulní hosté.
Manželé posílaj pusu,
oni přijdou někdy zas,
zničí tě na tisíc kusů,
navždy budou někde v nás.
Mám s nimi důvěrný vztah,
má duše se mění v prach.
A tak se na chvíli loučí
Samota a Strach.

🙡 The-broken-lover 🙡
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Rozhovor s Mgr.
Danuší
Švarzbergerovou
„Školství bude vždycky viset
na lidech, kteří chtějí dobře
učit.“
„Žáky už mám teď jako koníček,“ směje se Mgr.
Danuše Švarzbergerová chvíli před tím, než
se na video hovoru loučíme. V následujícím
rozhovoru se pak dočtete ledacos – jak tráví
volný čas, jak se jí naše škola a lidé v ní zapsali
do paměti i jak se dívá na různé aspekty
školství. Nebudu Vás tedy déle od čtení
zdržovat.

Během podzimu jsem si udržovala kontakt
se školou tvořením ročenky a konzultacemi
k ročníkovým a předmětovým pracím.
Jak Vás v hodinách ovlivňovala atmosféra ve
třídě a třídní kolektiv?
Snažila jsem se co nejméně vnímat momentální
negativní atmosféru, ale pokud jsme byli
všichni na jedné notě, byla legrace. Čím jsem
byla starší, tím víc jsem si kontakt s vámi, žáčky
užívala.
Čeho jste si na naší škole cenila nejvíce?
Převažující příjemné a přátelské atmosféry
mezi učiteli a studenty a mezi kolegy učiteli.
Pak také toho, že jsem nepotkala vedení,
kterému by na škole nezáleželo. Bylo to přesně
naopak. Jsem moc ráda, že jsem na našem
gymnáziu byla od jeho začátku a prožila
atmosféru nadšení z budování nové školy,
která nejdřív disponovala jen tím nadšením, ale
brzy se začala proměňovat v moderní velmi
dobře fungující instituci, jejíž budova je reprezentativním objektem města.
Jakými atributy by měl disponovat ideální
učitel?
Já jsem ze staré školy, takže si myslím, že by měl
být přísný, spravedlivý, ale i lidský a citlivý
k dušičce i toho nejhoršího žáčka darebáčka.
Měl by mít velmi dobré znalosti ve svém oboru
a samozřejmě smysl pro humor.

Mgr. Danuše Švarzbergerová (gymnzidlo.cz)
První otázkou začneme trochu zlehka. Jak
se máte? Co děláte, když už nás teď neučíte?
Mám se dobře. Covid se mně i nejbližším zatím
vyhýbá, snažím se fungovat v rámci možností,
které nám dává. Jsem ráda, že často vídám svoji
klučičí pětici – vnuky. Plním si s nimi své ve
škole často avízované přání o hře na indiány.
Chodím také na procházky se psem. Jeho
výchova asi není přesně podle psích příruček,
ale vymlouvám se na to, že už jsem si pedagogicky zapůsobila dostatečně.
A vzpomínáte někdy na svoje žáky?
Samozřejmě. Léta učení se z hlavy nevymažou.
A jsem ráda, když se mi sami připomínají.
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A co ideální žák?
Já nevím. Asi takový, kterého si cení jak jeho
spolužáci, tak učitelé. Ale jak to ta hrstka,
se kterou jsem se během svého působení
setkala, dělá, jsem nikdy nerozebírala. Během
dlouhých osmi let na našem gymnáziu se ale
žáčci proměňují, takže i každá věková kategorie
má svůj ideální typ. Mně se vždycky líbili ti, kteří
měli zájmy širší, než bylo učivo školních osnov,
a dokázali být samostatní. Však si to možná
pamatuješ, když jsem říkala, že mám radost
z toho, že slepici uplavala její káčata.
Zajisté, pamatuji. V souvislosti s tím bych na
Vás měla další otázku: Proč má smysl účastnit
se (nejen) v rámci školy různých soutěží?
V čem to člověka posune?
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Během soutěže se dostaneš do kontaktu
s lidmi, kteří mají stejný zájem jako ty rozvíjet
se v daném oboru. Jednak se mezi nimi cítíš
dobře, protože ti nikdo nepředhazuje, že jsi
šprt, a jednak tak můžeš pomalu směřovat
k oboru, kterým se později můžeš živit. Myslím
si, že v profesním životě není nic lepšího, než
když děláš to, co tě baví. Na soutěžích
se dostaneš do jiného prostředí, ve kterém se
přemýšlí jinak než v rámci běžného fungování
třídy ve škole.
Jaké vidíte v dnešním školství slabiny? Které
se podle Vás týkají i naší školy?
Já nevím. V současné době se asi řeší nařízení
spojená s koronavirem, do kterých já už
nevidím. Obecně mi vždycky vadila nařízení
administrativního typu, která učiteli jen
zbytečně přidělávala práci. Perfektně to
vystihoval výsledek jedné ze školních inspekcí
před lety, která konstatovala, že učitelé učí
velmi dobře podle principů ŠVP, ale škola má
tento dokument nesprávně napsaný. Vždycky
mi vadilo, že máme hodně žáků ve třídě
a půlených hodin málo. Bylo by zajímavé zavést
poloviční počet žáků i v takových předmětech
jako je zeměpis, dějepis nebo občanská
výchova. To by byl dějáček! Více by se dala
využít například metoda výuky dramatickou
výchovou nebo i další zajímavé metody.
Jak vypadala škola, když jste do ní sama
chodila? V čem se liší od té dnešní?
Pořád zastávám názor, že žáčci se příliš nemění,
mění se jen to, co jejich vyučování ovlivňuje.
Takže si myslím, že jsme nebyli o nic hodnější
a disciplinovanější než dnešní žáci. Naše
„diskuse“ s učiteli byla asi více ovlivněna tím, že
existovalo něco, co sledovalo naše chování
a názory a ve finále by to nemuselo uškodit jen
nám, ale i našim blízkým. Takové poučení
si většina z nás přinášela z domu. Informací
v jednotlivých oborech bylo o 45 let méně. No
a samozřejmě nejvyšším zázrakem školní
techniky byl zpětný projektor, stařičká
promítačka filmů a kalkulačka.
Učit jste si minulý rok v komplikovaných
podmínkách vyzkoušela. Co pro Vás bylo
nejsložitější?
Kupodivu pro mě nebylo nejsložitější zvládnutí
práce s novým počítačovým programem.
DALEKOHLEDím/LEDEN 2021

Většinu volného času mi ale zabrala příprava
hodin a oprava pracovních listů a testů. To, co
jsem měla v hlavě a s pomocí poznámek jsem
vám sdělovala v běžné hodině, jsem musela
psát a k tomu jsem připravovala nový materiál
– pracovní listy a testy, hodící se pouze
k distanční výuce.
Umíte si představit, že byste byla žákem za
momentální situace?
Podle toho, co od vás slyším, ano i ne. Na jednu
stranu by mě lákalo zkusit si něco nového
a zjistit, jestli bych patřila ke skupině, která
si tento způsob výuky docela pochvaluje a umí
v „tom bruslit“, nebo bych byla ten nešťastný,
bezradný a přetížený žák, který už mele
z posledního. Ale přiznám se, že už bych
nezvládala všechno to učivo, které se učíte. Už
na to nemám hlavu.
Kam si myslíte, že bude školství směřovat
v budoucnu?
Já jsem optimista. Už když jsem končila, přišla
změna
v možnosti
navýšení
půlených
vyučovacích hodin. Myslím si, že školství bude
vždycky viset na lidech, kteří chtějí dobře učit.
Je to taková sorta jedinců, pro které není až tak
důležitý balík peněz, které za svou práci berou,
ale uspokojení z toho, že učí. Naplňuje je pochvala nejrůznějším způsobem vyjádřená žáky
a také jejich okolím. Úroveň školství bude také
závislá na demokracii a bohatství státu.
Napadá Vás něco, co se ve školách neučí, ale
mělo/mohlo by?
Já nevím, jestli se dá ve škole více učit, jak se
chovat v praktických každodenních situacích,
které budou součástí běžného nebo profesního
života. Naříká se, že se toho žáci učí mnoho.
Chytrý žák (tím mám na mysli spíš – mazaný)
se nenechá přetěžovat.
Na závěr bych Vás ráda poprosila o vzkaz
čtenářům časopisu DALEKOHLEDím.
Ať se všem dobře daří. Hlavně ať jsou zdraví
a co nejvíce spokojení. Celé redakci časopisu
pak přeji, ať jim vydrží nadšení a elán. Děláte
to moc hezky.
Moc Vám děkuji za rozhovor.
Barbora Pospíšilová, septima
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Školní stravování
včera a dnes
Vzpomínáte na ty staré dobré časy, kdy jsme
ještě chodili pořádně do školy? A kdy většina
z nás, školou povinných, navštěvovala i školní
jídelnu? Zřídka kdy si na školním obědě člověk
vyloženě pochutná, většinou se to dá jíst, ale
není to žádná sláva, no a někdy… někdy
se podíváme na talíř a víme, že oběd radši
oželíme. Není to ale tak strašné, jako to bývalo
dříve…
Už za časů našich dědečků, vlastně možná
pradědečků, byl školní oběd důležitou součástí
dne každého žáka. Po válce byli lidé, zejména
mladá generace, sužováni hladem a oběd
ve škole byl často jediným pořádným jídlem,
který si dítě mohlo dovolit. Zpočátku to ale
nebyla žádná sláva, neboť kromě toho, že
nebylo moc z čeho vařit, tak se těžce našel
někdo, kdo by si dal tu práci a z toho mála něco
ukuchtil. Postupem času se ale situace ve
společnosti zlepšovala, v padesátých letech
bylo péčí o jídelny pověřeno Ministerstvo
školství, které v roce 1953 vydalo první
vyhlášku o školním stravování a už stanovilo za
oběd jakýsi poplatek – část peněz (okolo 2–3
Kčs) platili rodiče, sociálně nejslabším byl
zajištěn oběd zdarma, a část nákladů za obědy
a platy kuchařek hradily příspěvky národních
výborů nebo různých jiných organizací. Aby
školní jídelny mohly fungovat, konaly se různé
sbírky nebo placené akce, které výdělkem
obědy pro děti podpořily. Zavedení jídelen se
školám vyplatilo, u dětí se zlepšil nejen jejich
zdravotní stav, ale i chování a prospěch.
Přestože už školní stravování nějakou dobu
fungovalo, bylo potřeba nastavit určitá
pravidla, aby fungovalo pořádně. V roce 1963
jsou tedy zveřejněny první výživové normy a za
účelem zajištění kvalitní stravy u dětí začíná
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v okresech a krajích vznikat síť metodiků
a inspektorů školního stravování, kteří
se snažili poskytovat odbornou pomoc jídelnám ve svém okrese. Stále bylo ale problémem
zajistit dostatečné technické vybavení a poplatky za stravu nestačili na koupi kvalitních
potravin a dodržení výživových požadavků.
Doba jde ale vpřed a s ní i rozvoj školních
jídelen, jak po stránce technologické,
tak i v rozšíření receptur, které roku 1989
mohlo všech tehdejších více než milion ve škole
se stravujících dětí okusit v některé z našich
tehdy jedenácti tisíc jídelen. Po roce 1990
metodické řízení jídelen postupně zaniká,
MŠMT se podílí na školním stravování
jen minimálně a po zániku okresů roku 2003
odpovědnost za jídelny přebírají školy,
ke kterým byla většina jídelen připojena.
A teď jsou české školní jídelny tam, kde jsou.
Stát část nákladů dotuje, platí kuchařky,
zřizovatel školy nebo jídelny platí náklady na
energie a vybavení, no a rodiče tedy hradí
náklady za potraviny v ceně zhruba 500,- korun
měsíčně za jedno dítě – i když se to občas
nezdá, tyto poplatky by měly být upraveny tak,
aby z nich bylo možné dosáhnout výživového
optima. Placení stravy ovšem neplatí pro děti
z chudších rodin, které většinou dostanou
možnost jíst obědy zdarma, toto podporují
například programy jako Operační program
potravinové a materiální pomoci, financován
z peněz EU, nebo další dotační programy
čerpající z rozpočtu ministerstva školství.
Sice naše obědy nejsou jak z restaurace, ale
v tomhle rodiče mají pravdu: „Co by za to daly
děti v Africe?“ Buďme rádi za naše UHO. I když,
kromě Afriky a jiných chudých zemí, bychom se
školními obědy u cizinců mohli inspirovat. Ale
o tom až příště
Eszter Dicko, kvarta
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Kulinářský koutek

Kulinářský koutek

MEDOVÉ PERNÍČKY

BANANA BREAD

Co sladkého lze doma rychle upéci tematicky
v tomto ročním období? Odpověď je jasná –
medové perníčky!

V tomto čísla vám dám recept na buchtu. Ale
není to žádná obyčejná buchta. Je to spojení
buchty a chleba, tzv. BANANA BREAD. Neděste
se, že to je nějaká slaná buchta. Banana bread
je sladký pokrm pro milovníky banánu!

Ingredience:
- 190 g polohrubé mouky
- 150 g krystalového cukru
- 2ks banánu
- kypřící prášek (balíček)
- 125g másla
- ½ čokolády
- 1 vejce
- špetka soli
- formu

Na těsto potřebujete:
- 150 gramů medu
- 50 gramů másla
- 650 gramů hladké mouky
- 4 žloutky
- 2 lžičky jedlé sody
- 250 gramů moučkového cukru
- 7 lžic mléka
- 2 lžičky perníkového koření

Na polevu potřebujete:
- 170 gramů moučkového cukru
- 1 bílek
- pár kapek citronové šťávy

Na potření těsta:

Postup:
Na plotně rozehřejeme máslo s cukrem. Během
toho si nakrájíme čokoládu na kostičky. V míse
smícháme suché ingredience a potom přidáme
zbytek. Po řádném promíchání těsto vložíme
do strouhankou vysypané formy. Pečeme
na 170 °C cca půl hodiny.

- 1 žloutek

Postup přípravy receptu:
V míse smícháme jedlou sodu, cukr, mouku
a perníkové koření. Poté přidáme do mísy
žloutky, med, mléko a máslo. Vypracujeme
kypré těsto. Těsto vyválíme tlusté asi 5 mm.
Vykrojíme těsto do tvarů. Pečeme na 170 °C asi
na 10 minut, hned po upečení perníčky
potřeme žloutkem. Na polevu smícháme
moučkový cukr, bílek a citronovou šťávu.
Perníčky zdobíme pomocí sáčku ustřihlým
rohem. A vynikající medové perníčky jsou
na světě!

Banana bread (foto od J. Hroudné)
Julie Hroudná, tercie

Medové perníčky (kitchenette.cz)

,,

Marie Všetičková, prima
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Chvilka poezie

Chvilka poezie
V tomto čísle je fotografování propojeno s další
kreativní činností. Moje dobrá kamarádka Lucie
Kachlířová mi poskytla část ze sbírky svých
básní a společně jsme vytvořily tyto dvě
stránky. Je to velice šikovná slečna s hlubokými
myšlenkami a citem pro verš. No, posuďte sami.
Přeji příjemné čtení.
Chci se potopit do té blankytně modré
oblohy.
Ponořit se do ní, jako do nejhlubšího
oceánu.

Má maska začíná praskat,
má ulita ztrácí na své síle.
To osamělé srdce je zlomené už dost,
zamilované do těch,
co nedokáží mou lásku opětovat.
Hořce já lituji,
že miluju ty,
pro které jsem pouhé nic.
Ty, co o mě nejeví zájem.

Dostat se tak silně jako do myšlenek.
Plavat v ní, jako v dnešním světě.
Utopit se v ní, jako v penězích.
Hrát si s ní, jako ty s mými pocity.

Teplá letní noc,
my leželi pod hvězdama.
Chybí mi to,
moc,
ty doteky tvýma prstama.
Láhev plná emocí je plná až po okraj.
Nevím, kolik ještě mohu snést.
Názory ostatních i jejich myšlenky.
Ničí mě zevnitř.
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Pamatuješ, jak jsme zmokli?
A jen tak se smáli.
Na krku ty monokly,
čeho jsme se báli?
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Chvilka poezie

Můj život je kontrolován mými strachy
a hranicemi,
tak moc si přeji, aby zmizeli.
Lituji nechávání
protože

plynutí

možností,

veškeré momenty jsou pryč,
už nikdy znova k nastání.
Když viděla jsem tě tam kráčet,
s tváří celou rozesmátou.
Štěstím jsem já chtěla brečet,
radostí a jistotou.
Tvůj úsměv je mé bezpečí,
můj hřejivý pocit.
Všechno mé vděčí,
všechen můj šťastný cit.
Lidé zkažení dnešní dobou,
snaží se mi do hlavy dostat.
Že duši odevzdat mám svou.
Prosím NE! Chci tu zůstat.

Barbora Kovarčíková, kvinta

DALEKOHLEDím/LEDEN 2021
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Volby prezidenta v USA 2020

Volby prezidenta
v USA 2020
V roce 2020 proběhlo mnoho zajímavých
událostí, k nimž se určitě mohou řadit i volby
prezidenta USA, ve kterých kandidovalo mnoho
zajímavých osobností s reálnou šancí na výhru,
ať už za rebublikány, demokraty či za jinou
politickou stranu.
Volby prezidenta v USA jsou každé 4 roky, a to
nepřímo. Výběr prezidenta neboli představitele federální výkonné moci probíhá pomocí
volitelů. Každý stát USA má daný počet volitelů,
který se odvíjí od počtu obyvatel jednotlivých
států. Volitelé vždy putují ke kandidátovi, který
v daném státě získal největší počet hlasů od
obyvatel. Občané si tedy svého prezidenta volí
přímo prostřednictvím hlasovacích lístku, ale
z formálního hlediska je tato volba nepřímá.
Existuje zde 50 států, kde se počet volitelů zcela
liší. Například v Kalifornii je 55 volitelů
a v Texasu 38. To jsou dva státy s největším
počtem volitelů ve Spojených státech
amerických. Zatímco třeba v Montaně nebo ve
Vermontu jsou volitelé pouze 3.
V roce 2020 kandidovalo na prezidenta mnoho
osobností. Politické strany mají vždy možnost
vybrat své dva členy. Jeden z nich kandiduje na
prezidenta a druhý na viceprezidenta.
Nejdůležitější byly nominace především
Demokratické strany a Republikánské strany.
Za demokraty byl nominován na pozici
prezidenta americký politik Joseph Robinette
Biden, známý též jako Joe Biden. Na pozici
viceprezidenta byla za demokraty nominována
senátorka Kamala Harris. Za republikány
kandidoval stávající prezident Donald John
Trump a na viceprezidenta Mike Pence, který si
chtěl obhájit tuto pozici. Do prezidentských
voleb bylo nominováno i mnoho dalších
zajímavých politiků jako je Jo Jorgensen za
liberály nebo Howie Hawkins, newyorský
politik a ekologický aktivista za Stranu
zelených, které je spoluzakladatel.
Největší pozornost se věnovala hlavně Joe
Bidenovi a Donaldu Trumpovi, kteří už od
3. listopadu, tedy od začátku volebního období
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jasně vedli a měli největší šanci na výhru. Oba
tito kandidáti mají velmi pestrou politickou
minulost. Joe Biden je vystudovaný právník,
v roce 1972 byl zvolen jako 6. nejmladší senátor
v USA. Zde působil až do roku 2009. Poté
se přesunul na pozici viceprezidenta ve vládě
Baracka Obamy, kde působil až do roku 2017.
V tomto roce také dostal Prezidentskou medaili
svobody. To je nejvyšší civilní ocenění
udělované prezidentem USA za mimořádné
přispění k bezpečnosti USA, ke světovému míru
nebo jinému významnému činu. Zatímco
Donald Trump je politik a také podnikatel.
Obchoduje například s nemovitostmi se svou
firmou Trump Organization. Také vlastní firmu
Trump Entertaiment Resorts, která vlastní
mnoho kasín a hotelů po celém světě. Také
vlastní hypoteční firmu, komerční nemovitosti,
firmu na energetické nápoje, společnost
na pánské oblečení a mnoho dalších. Těmito
svými podnikatelskými aktivitami si již vysloužil
2,5 mld. USD. Na rozdíl od Joe Bidena Donald
Trump působí význačně kratší dobu v politice,
ale i přesto se mu podařilo získat pozici
prezidenta USA v roce 2016, do Bílého domu
pak nastoupil v roce 2017.
Po celé Americe celkově volilo přes 156 mil.
Američanů. V průběhu voleb oba tito kandidáti
získávali poměrně stejný počet volitelů, ale již
ke konci sčítání hlasů jasně vyplývalo, že zvítězí
demokrat Joe Biden. Biden získal celkově 306
volitelů z potřebných 270. Hlasovalo pro něj
přes 81 mil. lidí, zatímco pro Trumpa 74 mil.,
což mu nestačilo na obhájení pozice
prezidenta. Biden jasně vyhrál především ve
státech jako jsou Kalifornie, kde si získal přízeň
celkem 63,5 % voličů. Na druhou stranu si
Biden získal volitele některých států pouze
o několik hlasů. Třeba v Nevadě získal 50,1 %
hlasů. Výsledky voleb byly zveřejněné už
v polovině listopadu.
Ačkoliv byl Joe Biden jasně zvolen, Donald
Trump odmítal připustit porážku. Projevoval
svůj nesouhlas se sečtením hlasovacích lístků,
protože měly být údajně pozměněné. Tyto
myšlenky také projevoval na různých sociálních
sítích, například na svém oficiálním twitterovém účtu.
Navzdory protestům Donalda Trumpa to zatím
vypadá, že Joseph Robinette Biden na začátku
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Volby prezidenta v USA 2020/Rozhovor s Mgr. Martinou Remešovou

roku 2021 nastoupí na pozici prezidenta
Spojených států amerických do Bílého domu,
kde mu bude vypomáhat také nově zvolená
viceprezidentka Kamala Harris.

Michael Toman, kvarta

Chtěla
byste
studovat
židlochovickém gymnáziu?

na

našem

Ano, jinak bych sem nepřihlásila svou dceru.
Nejvíc oceňuji skvělou dostupnost a vstřícný
a osobní přístup pedagogů ke studentům,
kterého není pochopitelně možné dosáhnout
na velkých gymnáziích.
Proč jste se chtěla stát předsedkyní SPGŽ?

Rozhovor s Mgr.
Martinou
Remešovu,
předsedkyní SPGŽ
Vzhledem k tématu nám přišlo zajímavé napsat
rozhovor s člověkem, který naše gymnázium
zná, ale nepracuje zde. Proto jsme požádali
o rozhovor Mgr. Martinu Remešovou, která
je předsedkyní SPGŽ* již 4. rokem.
Co bylo vaším dětským snem? Splnila jste
si ho?
Od malička jsem se chtěla stát baletkou, ale
jako už to u většiny dětských snů bývá, nesplnil
se mi.
Patřila jste ve škole k hodnějším studentům,
nebo jste byla spíše problémové dítě?
Byla jsem hodné a až moc tiché dítě, prosadit
se v kolektivu jsem se naučila až mnohem
později. Škola mne opravdu bavila a učila jsem
se ráda a bez problémů.
Jaký byl váš vztah k učitelům?
Některé jsem měla ráda a jiné ne. Když se nad
tím zpětně zamyslím, souviselo to daleko více
s osobností konkrétního učitele a jeho
přístupem, než s oblíbeností předmětu, který
vyučoval.
Dokázala byste si představit chodit během
pandemie koronaviru do školy?
V žádném případě!
DALEKOHLEDím/LEDEN 2021

Měla jsem pocit, že bych vzhledem ke svým
předchozím zkušenostem ve školství mohla být
našemu spolku prospěšná.
Souhlasíte s nařízeními vlády?
Naprosto nesouhlasím s nynějším „uvolňováním“
opatření.
Vláda
jednoznačně
upřednostňuje ekonomické zájmy před
zdravím obyvatelstva. Bohužel se velmi
obávám negativních dopadů těchto kroků
v nejbližší době.
Měla na vás pandemie koronaviru nějaký větší
dopad?
Přišla jsem o pocit jistoty a bezpečí, ve kterém
jsem do té doby žila. Musela jsem řešit
problémy, které jsem si jako naprostá většina
z nás ani zdaleka neuměla představit. Také ve
mně případy bezohlednosti a neukázněnosti
ve věci dodržování byť jen základních pravidel
a hygienických opatření ještě více prohloubily
skepsi, co se úrovně naší společnosti týče.
Měla byste nějaký vzkaz nebo radu pro dnešní
studenty?
Nepřejímejte slepě cizí názory, vytvářejte
si vlastní.
Nebojte se komunikovat s dospělými, ptejte se,
sdělujte, co si myslíte. Samozřejmě vždy slušně
a věcně.
Naučte se být zodpovědní a ohleduplní. Dnes je
to důležitější než kdy dřív.
Děkuji za rozhovor.
*SPGŽ - Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice
Veronika Ocásková, kvinta
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Žákovská anketa/Tipy na hudbu

Žákovská anketa:
Co podle vás
chybí na naší
škole?
Anna Macková, sekunda: Možná by bylo fajn
více kroužků, ale jinak nic.
Tereza Mušálková, tercie: Asi více výletů
a výukových programů, možná bych ještě
přidala nějaký ten automat na sladkosti, ale
vím, že se to nějak nemůže nebo tak.
Nina Knottová, kvarta: Myslím, že by se nám
na škole hodila nějaká studijní místnost, kde
bychom si mohli sednout, učit se nebo se bavit
s kamarády. Hodně studentů by ji určitě využilo
při čekání na hodinu nebo autobus.
Karolína Mikesková, sexta: Kroužky, ty co tam
jsou, jsou úplně k ničemu.
Michal Brabec, septima: Nic až na pár
drobností mě nenapadá. Jistě bych mohl zmínit
třeba to, že mě nekonečně vytáčejí koše na
bioodpad ve třídách (místo nich by měly být
koše na směsný odpad), ale to jsou opravdu jen
drobnosti. Musím říct, že jsem naši školu
vždycky tak trochu měl a neměl rád zároveň.
Často mě to ve škole tak štvalo, že jsem
se nemohl dočkat, až budu moct jít konečně
domů a budu mít volno. Ale hlavně potom, co
jsem strávil rok v USA, tak si naší školy a toho
vzdělání, které se nám dostává, vážím. Myslím,
že máme fajn malou školu s osobním
přístupem. Jak rychle a pružně u nás všechno
funguje, nemáme vůbec ponětí, dokud
nepoznáme jak to (ne)funguje jinde. Rozhodně
si myslím, že by na škole mohly fungovat různé
kroužky, semináře a spolky. Na gymplu studuje
hromada chytrých a talentovaných lidí, kteří
jen tak bloudí, dobře se učí, snaží se, ale vlastně
nevědí, kam směřují a co chtějí v životě dělat.
A jak by to taky mohli vědět, když ve škole mají
jedenáct nebo dvanáct předmětů (ještě do nich
tlačí jenom hromady teorie) a na nic si nesáhnou, nic si nevyzkouší. Potom není divu, když je
DALEKOHLEDím/LEDEN 2021

v oktávě kupa lidí, kteří neví, co chtějí jednou
dělat. A to si myslím, že je hlavní věc, na které
by se mělo nejvíc pracovat.
Patrik Šípek, oktáva: Přál bych si, aby se provoz
školního hřiště vrátil do starých kolejí. Se
spolužáky jsme často hrávali fotbal po škole,
nebo o volných hodinách. Bylo to fajn.
V poslední době hřiště zelo prázdnotou a bylo
využívané jen pro výuku tělocviku, což je podle
mě velká škoda. Jinak se mi škola celkově líbí,
rád do ní chodím. Viděl jsem řadu škol a oproti
nim máme velmi pěkné učebny, naši školní
zahradu by nám mohla nejedna škola závidět.
Julie Ondrová a Šárka Kubantová, kvarta

Tipy na hudbu
Milí čtenáři v tomto článku jsme si pro Vás
přichystali několik tipů na hudbu. Hudba je
součástí života, proto by ji měl každý alespoň
chvíli poslouchat. Pokud posloucháte hudbu,
určitě znáte aplikaci Spotify. Od prosince v ní
najdete i náš nový podcast, stačí do
vyhledavače zadat Dalekohledím. Přejeme
příjemný poslech.







Kygo – Happy Now
Joel Corry – Head & Heart
Internet money – Lemonade
Jason Derulo – Take You Dancing
Ava Max – Kings & Queens
Andy Grammer – Don’t Give Up On Me

Ava Max (artistpg.com)
Lucie Sekaninová, tercie
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Historie školství
Většina dětí ji nemá ráda a nadává na ni. Ale
potřebuje ji k získání dobré práce, nebo práce,
která vás bude bavit a současně bude dobře
placená. Přesně tak, jde o školu. Abychom však
mohli lépe pochopit její smysl, měli bychom
si projít její historii.

Antika
V Egyptě měly bohaté děti domácího učitele
nebo chodily do školy. Učily se číst a psali na
papyrus. Chudé děti do školy nechodily
a pracovaly v domácnosti. V římské výchově
vytvořil vzdělávací ideál filozof Cicero. Označil
ho jako Humanitas a za základní hodnoty
považoval například věčnost, náboženství,
patriotismus, vlastenectví, pokoru a neomezenost. Ve staré Spartě vznikla velmi tvrdá
forma výchovy, kdy dítě náleželo státu.
Spartská výchova se týkala dětí od sedmi až do
osmnácti let a podíleli se na ní všichni občané.

Středověk
Ve středověku si soukromé vzdělání mohli
dovolit pouze urození a bohatí. Školy se dělily
na klášterní, kde se učili budoucí mniši
a jeptišky a latinské, ve kterých se učily
humanistické předměty. Chudší vrstvy
obyvatelstva byly negramotné. Chudé děti totiž
místo chození do školy pracovaly na poli nebo
v domácnosti.

Renesance
Renesance přinesla velkého myslitele – Jana
Amose Komenského. Podle něj by měla mít
výuka tři hlavní cíle – vyznat se v umění,
řemeslech a vědě, naučit se mravnosti a věřit
v Boha. Odmítal tělesné tresty za porušení
kázně. Také prosazoval přímou zkušenost žáka,
učivo navazující na sebe, využívat předměty
v praxi, opakovat učivo a učení se tomu, co je
pro věk dětí vhodné. Komenský napsal knihy
jako Labyrint světa a ráj srdce a Orbis pictus, ve
kterých shrnul nejen výše uvedené poznatky.
Navrhoval tento školní systém:
 Do šesti let by mělo být dítě
vychováváno doma.
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Od šesti do dvanácti let by mělo
navštěvovat obecnou školu, která má
být v každém městě a vesnici.
Od dvanácti do osmnácti let by mělo
dítě chodit na latinskou školu, která má
být v každém městě.
Od osmnácti do dvaceti čtyř let by již
dospělý člověk mohl navštěvovat
akademii, která má být v každé zemi.

Po ukončení školy by měl člověk cestovat,
protože podle Komenského poznávání nových
zkušeností nikdy nekončí.

Baroko
V době baroka, tedy na konci 18. století, přišla
tereziánská reforma. Marie Terezie zavedla
šestiletou povinnou školní docházku pro děti
od šesti do dvanácti let. Byl však nedostatek
učitelů, takže učili třeba i vysloužilí vojáci.
A škol také nebylo moc, takže učitel často učil
u sebe doma. V červenci a srpnu se do školy
nechodilo, protože byly žně, které měly před
výukou přednost.

(echo24.cz)

Moderní doba
Moderní doba přinesla se dvěma světovými
válkami a bohužel také totalitními režimy, které
určovaly, co se bude učit a kdo se může
vzdělávat. Před druhou světovou válkou Němci
zavřeli vysoké školy. Za druhé světové války se
ve škole učila němčina už od 1. třídy. Za
socialismu se pro změnu ve školách učila
ruština. V této době se také v tělocviku žáci
stejného pohlaví oblékali do stejného úboru.
V roce 1989 přišla sametová revoluce.
V současnosti na světě funguje jednoduchý
školní systém, se kterým je většina lidí
spokojená.
Marie Všetičková, prima

19

Školství v různých zemích/Mýty a záhady

Školství v různých
zemích
Spojené království
Jednotlivé země Spojeného království mají
samostatné systémy vzdělávání, protože jsou
řízeny vládami jednotlivých zemí. Ve všech je
však povinná školní docházka od 5 do 16 let
(kromě Severního Irska, tam je od 4 let
a existuje 5 stupňů vzdělávání. Prvním
stupněm je early years education, tedy školka.
Poté následuje primary education, obdoba
našeho prvního stupně a secondary education,
obdoba našeho druhého stupně, či nižšího
gymnázia. Further education (střední školy)
a higher education (vysoké školy a univerzity)
jsou poslední, ovšem nepovinné úrovně
vzdělání.

USA
Povinná školní docházka se v různých státech
USA liší. Začíná mezi 5-8 lety a končí ve 14-18
letech. Školní rok začíná v srpnu, nebo září
a končí v květnu, nebo červnu. Školní osnovy,
financování, výuku, zaměstnávání a ostatní
záležitosti řídí místně volená školní rada
(schoolboard). Stejně jako u nás, malé děti
chodí do školky a poté nastoupí do primary
school (1. stupeň). Následuje middle school,
nebo také junior high school (2. stupeň) a high
school (střední škola). Zde získají svůj high
school diploma a mohou pokračovat na college
(vysokou školu).

Francie
Povinná školní docházka je ve Francii od 6 do
12 let. Školní rok probíhá od začátku září
do začátku července. Od 2 let mohou děti
chodit do školky, ale většina ji začíná
navštěvovat od 3 let. První 2-3 roky (podle
toho, kdy šlo dítě do školky) probíhá výuka ve
školce podobně jako u nás, děti si spolu hrají
a učí se základní tvary a barvy. Následující dva
roky se pak již učí číst, psát a počítat. Po školce
následuje école élémentaire (základní škola,
náš 1. stupeň), po ní následuje collège (náš
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2. stupeň). Na konci collège musí každý složit
souhrnný test s názvem Le diplôme national du
brevet des collèges. Poté, co student úspěšně
složí brevet, může se rozhodnout, jestli půjde
studovat na lycée général, (všeobecné
gymnázium), na lycée technologique (střední
odborná škola), či na lycée professionel
(středního odborné učiliště). Na konci studia
studenti skládají zkoušku baccalauréat (le bac),
pokud studují na lyceé professionnel,
je studium zakončeno získáním výučního listu
z daného oboru. Poté mohou jít studovat na
vysokou školu, kde mohou stejně jako v ČR
získat bakalářský, magisterský a doktorský titul.

Japonsko
Povinné základní vzdělávání v Japonsku se dělí
na primární stupeň, který trvá šest let, a nižší
sekundární stupeň, který trvá 3 roky. Předtím
mohou děti dobrovolně navštěvovat mateřskou školu. Po základním vzdělání mají žáci
možnost pokračovat na vyšší sekundární
stupeň, který trvá 3 roky, a poté na vysokou
školu. Školní rok je rozdělen do tří semestrů,
začíná v dubnu a končí v březnu.

Jana Scheerová, sexta

Mýty a záhady
V dotazníku, který patřil k minulému číslu, se
objevil návrh na článek o mýtech a záhadách.
Trochu jsem zapátrala a našla jsem zajímavý
objev a pověst týkající se Židlochovic.

Tajná chodba pod
židlochovickým zámkem
Tuto chodbu objevili archeologové při
průzkumu souvisejícím s opravou vodovodu
a kanalizace. Chodba je dlouhá 60 metrů a vede
ze sklepení pod zámkem až mimo areál zámku.
Je zcela zachovalá a její význam není úplně
jasný. Nejspíš sloužila k zásobování vodou (její
součástí je i studna), stejně dobře mohla ale
sloužit i jako úniková cesta ze zámku.
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Zvláštní je, že byl zazděný jen vchod, ale chodba
byla nezasypaná. Na zdi, která byla místo
vchodu, ve sklepení bylo napsáno, že byla
postavena v dubnu 1933. Nejspíš tedy byla
zazděna v době, kdy probíhala přestavba
zámku na sídlo prezidenta. Chodba se asi jevila
zbytečnou a nechali ji zazdít zřejmě kvůli
bezpečnosti.

Tajná chodba objevená pod židlochovickým
zámkem (www.ahaonline.cz)

Pověst o řezníku Urbanovi
ze Židlochovic

Koně aneb Co je
potřeba k jeho
koupi
Koně jsou odjakživa mým koníčkem, hlavně
proto, že to jsou věrná a citlivá stvoření. Tihle
čtyřnozí přátelé Vás nikdy nezklamou ani
nezradí. Já na koni jezdím přes dva roky a už teď
vím, že mě to nikdy neomrzí.
Pokud se chystáte pořídit si koně, je nejlepší
toto rozhodnutí ještě důkladně zvážit. Koně
jsou sami o sobě velmi nákladná věc, a proto
byste neměli na jeho zakoupení moc spěchat.
Musíte mít na něj především čas a trpělivost.
Často se totiž stává, že majitel nemá na svého
koně čas nebo dost finančních prostředků a je
nucen koně prodat. Tím však zvíře trpí.

Zajímavým místem v Židlochovicích je
pozůstatek starého kostela zasvěceného
svatému Filipu. V jeho věži se nachází zvon
zvaný Urban z roku 1515. Podle pověsti se
jmenuje po řezníku Urbanovi. Ten byl prý již
delší dobu naštvaný na psa, který mu kradl
maso. Jednoho dne se řezník domníval, že psa
konečně přistihl, jenže místo psa omylem zabil
svého malého synka. V rámci pokání podle
pověsti nechal každý čtvrtek v devět hodin
zvonit na kostele. Zvon po něm zdědil jméno
a říká se mu tak dodnes.
Andaluský kůň (www.horsemart.co.uk)
Dalším problémem je ustájení. Kůň miluje
pohyb, proto je potřeba kus pozemku, kde by
se mohl proběhnout a pást. Pokud to však není
možné, postačí i obyčejný box. Pak ale musíte
často jezdit s koněm na vyjížďky. Jestliže
se však rozhodnete si koně pořídit a budete mu
věnovat veškerý svůj volný čas a péči, pak
se vám odmění láskou a poslušností.
Zvon Urban (www.novinky.cz)
Jiřina Klimešová, tercie
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Není nic krásnějšího než pohled z koňského
hřbetu.
Adéla Guňková, prima
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Sport rozhovor s Mgr. Tomášem Dratvou

Sport rozhovor
s Mgr. Tomášem
Dratvou
Už jste si v našem časopise mohli přečíst mnoho
rozhovorů, ať už s učiteli nebo se studenty.
Tentokrát Vám přinášíme rozhovor s Tomášem
Dratvou, který na našem gymnáziu učí dějepis
a tělesnou výchovu a ve svém volném čase se
věnuje florbalu.
Jak dlouho hrajete florbal?
Florbal jsem začal hrát v roce 2006, takže 14 let.
Jak jste se k němu dostal?
Skoro 20 let jsem hrál basketbal a když jsem
s ním přestal, hledal jsem nový sport, ve
kterém bych se realizoval. V té době stoupala
obliba florbalu. Domluvili jsme se s několika
kamarády, že florbal zkusíme, začali jsme se
pravidelně scházet a skončilo to tím, že jsme
založili v Židlochovicích florbalový tým –
Žerotínští Sokoli. Po asi dvou letech jsme
se přihlásili do AFL – Amatérské florbalové ligy,
kterou jsme začali pravidelně hrát.

bonbonky žádné tréninky nemáme, potkáváme
se s klukama přímo na zápasech AFL.
Jakou pozici hrajete?
Když jsme začínali v Židlochovicích, hráli jsme
bez brankářů, tak jsem se obětoval, koupil jsem
si brankářské vybavení a už jsem v té bráně
zůstal.
Největší úspěchy?
Asi celkové třetí místo v AFL v ročníku
2014/2015 - ještě v dresu Žerotínských Sokolů.

A cíle do budoucna?
Žádné cíle si nedávám. Florbal hraji proto, že
mě baví, že jsem s partou kamarádů, a doufám,
že nějakou dobu u něho ještě zůstanu. Už teď
kazím Bonbonkům věkový průměr, tak si přeji,
abych jim ho kazil co nejdéle.

(sokolchodov.cz)
Za jaký tým hrajete?
Už asi pátým rokem nastupuji za nejvíc sexy
tým v AFL – jmenujeme se Sexy bonbonky.
Měli jste ještě před karanténou nějaké
tréninky, popř. jak často?
Většina bonbonků hraje oficiální soutěže
v jiných klubech, takže trénují v nich. Jako Sexy
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T. Dratva ve výstroji (www.facebook.com)
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
úspěchů.

Mikuláš Soldán a Michael Toman, kvarta

22

Tipy na knihy 2

Tipy na knihy 2
Opět tu máme další koronavirová opatření.
Venku je nevlídno. Zkrátka ideální příležitost
k tomu sednout si do křesla a začít číst. A po jakých knihách můžete sáhnout?
Název: Prašina
Autor: Vojtěch
Matocha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 240
Něco o příběhu:
Prašina je tajuplná čtvrť
Prahy, kde nefunguje
elektřina a nikdo neví
proč. V této čtvrti pátrá
třináctiletý Jirka se svými
kamarády Tondou a En po věci, která by mohla
zničit svět. Ale nejsou sami, kteří ji hledají…
příběh je plný dobrodružství, napětí
a přátelství.
Kniha má dvě pokračování: Prašina - Černý
merkurit a Prašina - Bílá komnata. Já osobně
jsem přečetla jen dva díly a myslím si, že
pokračování je skvělé. Tento titul zaslouženě
získal nominaci na cenu Magnesia Litera. Kniha
je velmi dobrodružná a vhodná pro každou
věkovou kategorii.

Název: Časodějové Klíč k času
Autor: Natalja Ščerba
Rok vydání: 2016
Počet stran: 344
Něco o příběhu:
Vasilisa žila se svou
babičkou a nevěděla
o tom, že její otec je
mocný mág. Jednoho
dne se však dostane do
země Eflary, ve které časodějové mohou
ovládat čas. Nikdo neví, proč a jak se tam
dostala. Ona sama to také netuší. Bude to
špionka najatá svým otcem, který se chce
dostat na Eflarský trůn, nebo velmi mocná
časodějka, která dokáže
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Zemi a Eflaru
nebezpečím?

zachránit

před

velkým

Popravdě, na začátku byl děj fádní, ale poté to
bylo mnohem zábavnější. Autorka píše knihy,
jejichž děj začíná velmi pozvolna a není příliš
zajímavý, s přibývajícími stránkami však začíná
být mnohem dynamičtější, a proto se kniha
dobře čte. Tato kniha má dalších 5 pokračování.
Název: Lunasterové
- Skok nad hvězdami
Autor: Natalja Ščerba
Datum vydání: 2020
Počet stran: 392
Něco o příběhu:
Tim je obyčejný kluk,
který nenávidí kluka
jménem Alex a často
se s ním a s jeho
partou pere. Do
města se nastěhuje
zvláštní dívka Celestina. Tim díky Celestině
objeví svět Lunasterů, ve kterém žijí dva národy
⎼ Asterové, kteří díky hvězdám dokážou vysoko
skákat a Lunojasní, kteří díky Měsíci mohou
létat. Ve světě Lunasterů mají Lunojasní
nadvládu nad Astery. Mezi oběma národy
panuje rivalita. Podle starého proroctví nějaký
Aster najde nový svět, ve kterém mohou
Asterové žít svobodně. Je toto proroctví
reálné? A mají s tím Alex, Celestina a Tim něco
společného?
Autorka v této knize píše o tajemném světě,
který by vymyslel málokdo. Celá kniha je
zajímavá a konec opravdu překvapivý. Série
zatím obsahuje jen tuto knihu.
Marie Všetičková, prima
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Koutek pro logiky
Milí čtenáři, pokud máte chuť si trochu
zapřemýšlet a vyzkoušet si, jak jste na tom
s inteligencí, jste na správné straně. Naleznete
tu křížovku, kvíz a přesmyčky, které možná
potrápí vaše hlavičky. Tak hurá do řešení!

Kvíz
1. Jak nazýváme systematicky šířené
a nepravdivé informace, jejichž cílem je
manipulovat s příjemcem?
a) dezinformace
b) misinformace

Přesmyčky

c) drby

Najděte názvy měst a obcí.
2. Co říká o Zemi rozšířená konspirační teorie?

tlemení, mela borovic, pole much,
vloni kyselé, komora vstřebává

a) leží na zádech čtyř slonů stojících na želvě
plující vesmírem

Najděte křestní jména.

b) je plochá

u Kladna, osil mrav, vidí alarm,
osmina, nelida

c) hluboko pod povrchem žijí dinosauři

Najděte názvy institucí. Diakritiku zanedbejte.

archy desek, silácké opice, řeší
škodnou, dále nasávat, trapas

Křížovka
Písmena označena

tvoří tajenku.

3. Jak se jinak nazývají poruchy nálad?
a) efektivní poruchy
b) ofektivní poruchy
c) afektivní poruchy
4. Jak nazýváme vědu zkoumající procesy a jevy
ve společnosti?

1. předmět, který učí pí. Pazderská a p. Pataki

a) psychologie

2. kmenová učebna kvarty

b) sociologie

3. přijmení předsedkyně školního parlamentu

c) oftalmologie

4. jazyk, který je na škole nově vyučován
5. křestní jméno pí. Stravové či Žampachové

Řešení
Kvíz – 1a), 2b), 3c), 4b)
Křížovka – škola
Přesmyčky – Temelín, Olbramovice, Humpolec,
Velké Losiny, Moravská Třebová; Andulka,
Miroslav, Vladimíra, Simona, Daniel; České dráhy
Česká policie, okresní soud, vláda a senát, sparta
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Dopis pro Hally
Milá Hally,
nedávno jsem dočista ztratila hlavu. Co mám dělat?
Denisa
Milá Deniso,
poptej se na ztrátách a nálezech, hlavy by si určitě všimli.
Tvoje Hally

Milá Hally,
Co je podle tebe horší, přečíst si konec knížky jako první, nebo ho vynechat?
Dana
Milá Dano,
nejhorší je nečíst vůbec – nebo neumět přestat.
Tvoje Hally

Milá Hally,
máma mi vyčítá, že když přijdu z procházky, mám boty od bláta a sněhu.
Martin
Milý Martine,
choď bos. Je to zdravé, chrání to boty od špíny i poškození a navíc ušetříš.
Tvoje Hally

Milá Hally,
trápí mě jedna palčivá otázka. Co počítá ovečka, když nemůže spát?
Pavel
Milý Pavle,
ovečka počítá, kolikrát bude muset přeskočit ohrádku, než usneš ty.
Představa takového sportovního výkonu ji vždycky dokonale unaví.
Tvoje Hally

Milí čtenáři,
nevíte si s něčím rady? Chtěli byste se mě na něco zeptat? Napište na e-mailovou adresu
dopis.hally@email.cz.
Vaše Hally
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Komiks – námět: Eszter Dicko, kvarta; ilustrace: Andrea Sedláková, sexta
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Komiks – námět: Eszter Dicko, kvarta; ilustrace: Andrea Sedláková, sexta

DALEKOHLEDím/LEDEN 2021

27

Komiks – námět: Eszter Dicko, kvarta; ilustrace: Andrea Sedláková, sexta

Milí čtenáři, doufáme, že jste si četbu nového Dalekohledím užili a už se stejně jako my těšíte na nové číslo.
Máte-li však nějaké připomínky, tipy, rady, stížnosti neváhejte se na nás obrátit na e-mail
dalekohledim@gmail.com či kdekoliv jinde. A máte-li chuť tvořit pro DALEKOHLEDím, určitě se nám ozvěte
také… Posily do týmu se hodí vždycky. Do nového roku vám přejeme jen to nejlepší.

