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Několik slov na úvod… 

 

 

 

 

 

 

 

Jarní měsíce prožíváme letos 

zcela jiným způsobem než 

v jiných letech. Nečekaná vlna 

pandemie nás odřízla od 

veškerého společného a 

společenského života. My však 

nezoufáme a přinášíme další 

vydání školního časopisu. 



Pár slov na úvod… 

Vydání, které nyní čtete, se k Vám dostalo pravděpodobně 

v elektronické podobě, neboť škola je uzavřena a s ní téměř vše 

ostatní. Nečekaná omezení  s sebou přináší změny v našich životech. 

Studenti si sami musí naplánovat výuku, je jen na nich, jak a kdy úkoly 

splní. Učitelé zadávají práci online, setkávají se se žáky pouze „na 

dálku“. Málokdo je z tohoto způsobu výuky nadšený, ale na všem zlém 

je něco dobrého. Asi každý z nás se během uplynulých týdnů naučil 

něco nového, upevnil své vztahy v rodině, ale i třeba uklidil skříně, na 

něž neměl celé měsíce čas.  
Lehké to nemají ani pedagogové. Najít „zlatou střední cestu“, aby 

žáci neměli práce mnoho, ale ani málo, není vůbec jednoduché. Po 

prvních dnech a týdnech se vše stabilizovalo a fungujeme bez větších 

potíží. Všichni jsme se zdokonalili ve využívání moderních technologií 

a občas se role obrátily a žáci vysvětlovali svým učitelům, jak nejlépe 

IT možnosti využít. Spolupráce nabrala na obrátkách a my museli 

mezi sebou komunikovat zcela jinak, studenti spolu „řeší“ úkoly 

virtuálně, pomáhají si a učí se navzájem. Přesto všechno nám však 

chybí žáci a jim chybí kamarádi a nyní už i učitelé.  

Pevně věříme, že se brzy setkáme, a než se tak stane, přinášíme pár 

stránek k přečtení. V první části jsou to úvahy o současné situaci, 

v další už předkládáme od každého kousek. Opustíme pro tentokrát 

tradiční rozložení časopisu, ale vrátíme se k němu hned, jak to bude 



možné.  

Děkujeme všem pedagogům za jejich nasazení a za jejich přístup ke 

ztíženému způsobu výuky, ale děkujeme rovněž žákům, kteří s odvahou 

a zodpovědností zareagovali na nečekanou změnu. Těšíme se na 

chvíli, až se všichni ve zdraví a pohodě opět setkáme.  

Čtvrťákům z celého srdce přejeme, aby se nový způsob přípravy 

pozitivně promítl do výsledků maturitních zkoušek. Samozřejmě jim 

držíme pěsti, aby zkouška dospělosti proběhla dle jejich představ a i 

další život se odvíjel podle jejich přání.  

K aktuální situaci… 

Nastala zvláštní doba… 

Vždycky, když se mi stane něco zvláštního, snažím se sepsat si nějakou zpětnou 

vazbu. Zaznamenám svoje pocity, poučení a nové zkušenosti. Ovšem toto je 

velice výjimečná situace. Navíc kvůli tomu, že teď nemám možnost si o tom 

s kýmkoliv z mých vrstevníků promluvit, si to chci víc urovnat. A když si to 

člověk napíše, vidí to hned jasněji. 

 Nastala zvláštní doba. “Zavřeli“ nás doma. Najednou musíme veškerý 

svůj čas strávit s rodinou nebo co víc - sami se sebou. Pro někoho 

nepředstavitelná skutečnost. Ze začátku to vypadalo docela nevinně. Někde 

v Číně vypukl koronavirus. A my byli v klidu, protože Čína je přece daleko a 

nám se tady v ČR nemůže nic stát. Ani po tom, co se virus rozšířil do Itálie, nás 

to nerozhodilo. Všichni si tam vesele jezdili lyžovat, protože přece tu dovolenou 

nenecháme propadnout. Taky Itálie se nezachovala úplně zodpovědně. Měla 

okamžitě uzavřít všechny střediska a udělit patřičná opatření. Bohužel se tak 



nestalo, a proto nyní od rána do večera posloucháme, kolik už je u nás 

nakažených, kdo umřel a jak se to všechno zhoršuje.   

Dále to pokračovalo – je 1. 3. 2020 a do České republiky právě dorazila světová 

pandemie koronaviru. Premiér pořádá minimálně tři tiskovky denně a 

tlumočníkům do znakové řeči začíná nejhorší šichta jejich kariéry. Opatření 

odstartovalo uzavření škol, kin, knihoven, akcí nad 100 lidí atd. Další dny 

zavřeli skoro všechno, co šlo. A tak jsme zůstali doma, výjimečně chodí lidi do 

práce. 

Člověk si najednou uvědomí spoustu věcí. Třeba že nepotřebuje tolik 

oblečení. Nyní se moje veškeré outfity smrskly na “tepláky na doma“ a “tepláky 

na ven“.  Lituju toho, že jsem za tu plnou skříň utratila tolik peněz. Radši ani 

nechci vědět kolik. Moje příjmy se snížily na minimum. Ze třech brigád mi 

zůstala jedna, ale jsem ráda aspoň za to. Bez peněz nevím, co bych dělala. Moji 

rodiče naštěstí do práce chodí. Nedokážu si představit, co takoví živnostníci. 

Půjdou se pást na louku? Nikdo jim nedá ani korunu za ztrátu příjmů. Stát prostě 

nikdy nic nedomyslí do konce. I ty roušky jsme si museli začít šít sami. Prostě, 

co si člověk neudělá sám, to nemá. 

 Taky si vůbec nedokážu představit, kdy a hlavně jak se všechno vrátí do 

normálu. Dřív jsem si nedokázala představit, co budu dělat za rok, po maturitě, 

ale teď se moje obavy změnily na „Co bude o prázdninách?“ Jestli teda nějaké 

budou a doufám, že budu moct pracovat. Protože Erasmus v květnu nebude a 

bůhví, jestli někdy vůbec. Taky jsem zvědavá, jestli ještě vůbec půjdeme do 

školy. A děsí mě představa, jak všechno učivo a známky budeme dohánět, 

abychom to stihli do vysvědčení. Ještě že nematuruju letos.  

Online výuka mi vyhovuje v časové flexibilitě. Vím, kdy mám co odevzdat a 

podle toho si práci rozvrhnu. Úkoly dělám podle toho, jak moc se mi chce, nebo 

jak mám čas. Většinou mi trvá déle to pochopit, pak taky musím hodně hledat na 

internetu, protože prostě nevím. Ale nakonec mám radost, když to dokončím. 

Chybí mi ovšem povídání učitelů, jejich vtípky a neustálé poznámky o tom, jak 



jsme nevzdělavatelní. Dohadování o tom, který výsledek z 10 řečených je ten 

správný. „Přátelé, tohle budete opravdu potřebovat, začněte něco dělat, jinak to 

nestihneme.“ a jiné. Navíc hádky ohledně Majálesu byly zbytečné. 

Skončily veškeré výmluvy “nemám na to čas“. Lidé si dovolili udělat 

věci, které tak dlouho odkládaly. Mohli vzít do ruky knihu, kterou mají už 

dlouho položenou na nočním stolku a začíst se do ní. Můžou každý den chodit 

na procházky do přírody a zjistit, že v lese za jejich domem je nádherně a na 

cestu jim zpívají ptáci. Můžou lépe poznat svoje děti, které vidí, až když se vrátí 

z práce. Hrát si s nimi, povídat si. Také můžou více času trávit se svou drahou 

polovičkou. Někteří možná zjistí, že spolu nedokáží být 24 hodin denně. Protože 

by si s nimi museli třeba povídat. A najednou zjistí, že si nemají co říct. Můžou 

si více času „ukradnout“ pro sebe. Uvařit si kávu, sednout si a prostě nic nedělat 

a nepřemýšlet nad tím, co musí nakoupit a jaká práce je čeká. Nebo můžete začít 

tvořit. Protože právě kvůli dostatku času a minimu starostí se vaše fantazie může 

pořádně projevit.  Smutné je, že jsme si dovolili zpomalit až v době, kdy je nám 

to nařízeno. Jinak máme potřebu pracovat na 120 % a máme pocit, že odpočinek 

rovná se prohra. 

Například já jsem vůbec nebyla nadšená z toho, že zavřeli školu. Protože 

jsem věděla, že situace bude mnohonásobně horší. O dva dny později zavřeli 

všechna sportcentra a to jsem začala vyšilovat. Pak mi ale došlo, že to je ten 

nejmenší problém, se kterým se budu potýkat (nízký příjem, škola, žádný 

kontakt s kamarády, Erasmus). A tak jsem přenastavila svoje myšlení a řekla, že 

si to užiju. Protože nemůžete sice ovlivnit to, co se vám děje, ale můžete 

ovlivnit, jak na to reagujete. Každý den chodím na procházky, nachodím 

průměrně 15 tisíc kroků, ob den běhám (k 3. 4. mám naběháno celkem 71,5 km), 

přečetla jsem několik knih (hřeje mě u srdíčka, že už mám přečtených 19 knih 

k maturitě), vařím, upekla jsem už šest koláčů, což je o šest víc než normálně 

upeču (!), hodně času trávím také s babičkou a dědou, které normálně stihnu 

navštívit jednou za týden. Ne, zatím jsem neviděla ani jeden díl seriálu na 



Netflixu a ne ještě jsem si nepřerovnala úplně všechno oblečení ve skříni ani 

věci, které mám. Tak zoufale na tom nejsem. Uklízím, ale tak normálně, jak je 

třeba. Jo a vstávám v 6. Každý den. Chce to režim, jinak nic neuděláte.  

A na závěr se chci zeptat – hoří ještě ty lesy v Austrálii nebo už všechny 

shořely? 

Aneta Soldánová, 3. B 

 

Naučí doba krize lidi lepšímu chování? 

Krize, stav nouze, karanténa, milion nakažených, pandemie na jedné straně, 

obrovská dávka solidarity na straně druhé. Lidé šijí roušky pro potřebné, na 

balkonech tleskají pracovníkům v první linii, pomáhají s nákupy seniorům, 

studenti pomáhají v nemocnicích a pomoc nabízejí i hotely, restaurace, celebrity 

i nejrůznější organizace.  

Vydrží tahle obrovská vlna solidarity, až krize skončí a naučí lidi lepšímu 

chování? 

Myslím si, že se nebudu mýlit, když napíšu, že přání číslo jedna lidí po celém 

světě je, aby bylo po pandemii a oni se mohli vrátit ke svým normálním 

životům. Je tu ale něco, co by mohlo zůstat – to, že lidé tak nějak víc myslí na 

ostatní. 

Je jasné, že není možné, aby nejrůznější organizace nabízely donekonečna věci 

zadarmo a v podstatě jen pomáhaly, i když by to bylo hezké. Budou se muset 

zaměřit na to, aby se co nejlépe vyrovnaly se ztrátami, co jim právě pandemie 

způsobila. Také dobrovolníci z řad veřejnosti nebudou mít tolik času, aby jenom 

pomáhali. Přece jen si ale myslím, že je tu pořád naděje, že nás krize naučí 

lepšímu chování.  

Žijeme teď v době nejistoty a strachu, co se bude dít. Až bude po všem, měli 

bychom si uvědomit, že život, který nám přišel předtím úplně normální a všední, 

není vždy úplně samozřejmý a ze dne na den se vše může změnit. A právě teď 

nastal ten pravý čas na uvědomění si, že se vlastně máme velmi dobře a že 



bychom za to měli být vděční. Krize nás také naučí, jak cenný je čas strávený 

s partnerem, dětmi, rodinou a přáteli. To, že všichni tito lidé jsou k nezaplacení a 

měli bychom si vždycky najít chviličku v této velmi hektické době právě na ně. 

Spousta z nás bralo některé profese vlastně jako samozřejmost. Prodavačky, 

sestřičky a jiný personál nemocnic, pošťáci, řidiči kamionů – všechna tato 

povolání (a samozřejmě i spousta dalších) si zaslouží naši úctu a uznání. Právě 

oni totiž zajišťují v době krize celý chod země.  

Každému z nás dala doba krize nějakou životní lekci. To, co se bude dít po ní, 

nemůžeme tak úplně odhadnout, ale já věřím tomu, že nás krize naučila – 

alespoň trošičku – lepšímu chování.  

Markéta Hebrová, 3. B 

 

První měsíc pandemie 

Už tomu bude měsíc, co byl na území našeho státu vyhlášen nouzový stav. Za 

tuhle dobu jsme měli možnost čelit něčemu, co jsme ještě nezažili, a také se to 

podepsalo na našem jednání. Nebo jen vyplynulo na povrch, jací doopravdy 

jsme? 

    Začala bych úplnými začátky, vlastně dobou, kdy ještě nikdo netušil, co 

všechno tahle pandemie způsobí. Kdy asi měsíc a půl zpět lidé vykupovali 

všechny trvanlivé potraviny a kdo mezi ně nepatřil, nechápal, někteří se 

takovému chování dokonce smáli. Ale už jen fakt, čeho byli lidé v panice 

schopni ještě před vůbec prvními potvrzenými případy koronaviru v České 

republice, že dokázali kupovat rýži, těstoviny, konzervy, mouku a mnoho 

dalších po kilech bez ohledu na ostatní, kteří tyhle potraviny potřebují stejně tak 

a někteří dokonce i víc, už jen tenhle fakt poukazuje na to, že strach a úzkost 

dokáže v lidech vyvolat bezohlednost. Tímhle ovšem nechce říct, že bych 

neměla pochopení. Lidská psychika dokáže být mnohdy křehká a lehce 

ovlivnitelná, navíc pochopení musí být samozřejmě především pro starší část 

populace, která je velmi ohrožena. 



    Pokud jde o pozitivní a světlejší stranu, osobně mě velice potěšilo, jak se 

mnoho žen po celé zemi dokázalo semknout a začít šít roušky, především pro 

nemocnice. Stejně tak dobrovolníci, kteří své zdraví riskují pro pomoc slabším, 

jako jsou například nákupy pro seniory nebo dokonce zajišťování potravin a 

jiných potřebných věcí pro lidi nakažené, kteří musí zůstat v izolaci. 

    Mám-li se ještě vrátit k rouškám, určitě jsem nečekala, že budeme schopni se 

ze dne na den tolik přizpůsobit a vyjít pouze ven se zahalenými ústy a nosem. 

To je důkaz toho, že umíme dát stranou své ego, že neřešíme, jestli je nám to 

nepříjemné nebo cítíme, že nevypadáme dobře, a přijmout opatření důležité pro 

naši společnost. 

    Bohužel, vzhledem k tomu, že je tato situace pro nás zcela nová, mnoho lidí ji 

stále podceňuje. Je sice velmi pěkné, že se semkneme v šití a nošení roušek, ale i 

přes jasná upozornění nejsou lidé stále schopni respektovat např. rozestupy v 

obchodech a jiných veřejných místech, někteří po vás dokonce hodí nechápavý 

pohled.  

    Určitě se máme ještě v mnohém co zlepšovat, ale doufejme, že se život v naší 

zemi, Evropě, ve světě, vrátí do normálu. 

Drozdová Eva, 3. B 

 

Chování lidí v krizové situaci 

    Co je to vlastně krize? Jak vypadá a co se vlastně děje? Člověk si to nedokáže 

představit, dokud nežije ten moment. Je to období plné nevědomí, strachu, stresu 

a spoustu dalších věcí. Lidé si uvědomí, že jít se projít ven, jít si nakoupit, jít 

navštívit babičku není samozřejmost.  Začnou si vážit věcí, až když se něco 

stane. Člověk začne vnímat maličkosti jako to nejcennější, co má. Žije 

okamžikem. Má však tato situace jen ty špatné stránky? Nenaučí nás to vážit si 

momenty, které žijeme? 

    Má tedy tohle období i ty dobré stránky? Naučí to lidi lepšímu chování? 

Myslím si, že každý si uvědomí, jak je důležité se usmívat, být šťastný a chovat 



se tak, jak chcete, aby se k vám pak chovali ostatní. Jenže, jak dlouho to bude 

trvat? Měsíc nebo dva? Nebo si to lidé budou připomínat a budou se podle toho 

snažit chovat? To nikdo neví. Je na každém, jak přistoupí k tomu, jak se chová a 

jak si váží věcí. Ale myslím si, že když si to někdo neuvědomoval před krizí, tak 

si to neuvědomí ani po ní. Možná na chvíli, ale potom zase najede do svého 

stereotypu a zapomene na to.  

    Ale určitě existují lidi, které to změní. Ti si budou říkat, že může být hůř a 

musí se podle toho chovat. Že na světě není jen černá a bílá, ale taky spousta 

barev. Naučí se najít na špatných věcech i to dobré. Možná je tahle situace 

posune dál. Možná taky ne. Ale to už je na každém z nás, jak se zachová. Je tedy 

krize potřebná k tomu, aby si lidé uvědomili jak se chovat a co je důležité 

v životě? Je k lepšímu chování potřeba taková věc? Proč si nevážit věcí a chovat 

se slušně i v období, kdy máme všechno? Může nás to naučit držet při sobě, 

snažit se pomoct jak jen to jde a táhnout za jeden provaz. Ale to ostatní, na to 

musí člověk přijít sám. Krize nám může naznačit, že bychom měli udělat něco 

jinak, ale nemůže být záminkou lepšího chování. 

 Zuzka Vlachová, 3. A 

 

Stále aktuální témata… 

Být či mít? 

Když dal William Shakespeare do úst Hamleta větu “Být či nebýt,” rozhodně 

netušil, že bude mít tak mnoho adaptací, jako například tuhle. V této době se 

tato otázka obzvlášť hodí a nabízí. 

Když se na to podívám ze svého pohledu, chápu tuto otázku jako být - cítit se 

šťastný, zdravý a “cítit, že žiju” a nebo mít - což znamená vlastnit nějakou 

materiální věc. Abych byla upřímná, tyto věci se pro mě vlastně nevylučují. Být 



- ve smyslu vědět, že jsem fyzicky a duševně v pořádku, veselá a spokojená, 

vlastně pro mě bez toho “mít” asi nejde.  

Na světě existuje spousta “minimalistů” nebo například buddhistů, kteří mají 

například jen oblečení, co nosí na sobě a misku na jídlo. Jsou šťastní jen svou 

životní cestou a těší se na to, co bude po ní. Nebo jsou zde různé výzvy, kdy 

máte redukovat šatník třeba na 10 kousků. Ale v moderním světě, ve kterém já 

rozhodně žiji, se tato dvě slova bez sebe neobejdou. Ano, sice jít třeba do lesa, 

dýchat čerstvý vzduch a vidět sluníčko mě dělá moc šťastnou, ale bez toho 

vlastnění, bych tam ani nepřišla. Neměla bych boty, oblečení, nic. Ale myslím si 

to jen já? 

Je pravda, že se na naši generaci nejspíše dívá jako na materialisty. Musíme mít 

nejnovější trendy oblečení, mobil s jablkem vzadu, stylové tenisky, luxusní 

dovolenou. Možná to souvisí i s tím, že my těch možností můžeme využít, ne 

jako například naši rodiče či prarodiče. Asi jsme se naučili až moc počítat s tím - 

když můžeme - že máme všechno, na co si vzpomeneme. A že to, vlastnit něco, 

je pro nás tak důležité. A čím to je? 

Jak už jsem zmínila, myslím si, že to souvisí hlavně s dobou a výchovou. 

Rozhodně nejsem nějaký znalec, ale dle mého, můj táta a máma, babička ani 

děda, si nemohli vybírat. Byli prostě nuceni brát život tak, jak je, a nebylo místo, 

aby byli materialisté. Ani nemohli, neboť tehdejší režim to zrovna neumožňoval. 

Ale je pravda, že ani to „být“ pro ně nebylo zrovna nejlepší. 

My, naše generace, prostě máme všechno a nic. Je pravda, že se na nás z každé 

strany hrne jak „být“ – s tím, že například na sociálních sítích vidíme všechny 

šťastné a veselé, užívající si život, tak „mít“ – u toho si nelze nevšimnout 

drahých dovolených, aut, oblečení, krásných postav vytvarovaných z posiloven 

a všeho možného. Opak toho, jsou leckdy například poruchy příjmu potravy, 

kdy dívky mají problémy, třeba kvůli tomu, aby vyzařovaly tu dokonalost, nebo 

půjčky, aby si někdo tu rekreaci mohl vůbec dovolit. 



A závěr mého uvažování? Tato dvě slova spolu už souvisí. Jsou nerozlučná. I 

když mě to moc mrzí a byla bych nejradši taky spokojená jen s málem, a aby pro 

mě vlastnit něco vůbec nic neznamenalo, nejsem taková a ani moje okolí. 

Zvykla jsem si na to, mít to, co chci (a že toho není zrovna málo), udělat si 

kdykoliv radost a podobně. Ale i přes všechny tyto věci nejdůležitější „mít“ je 

pro mě „vlastnit“ rodinu a kamarády. To nikdy nic nepřekoná, ani ty vysněné 

hodinky s vodotryskem.  

Eliška Daněčková, 3. B 

 

Je lepší v práci přemýšlet nebo pracovat manuálně?  

Tak jako v životě nic není černé nebo bílé, tak to platí i pro povolání. Věřím, že 

každá profese má něco do sebe.  Ekonom, který má rád čísla, by asi nebyl 

šťastný v pracovní pozici např. skláře. A naopak ten, který dokáže vytvářet 

rukama, by se asi netěšil z grafů, tabulek a vyhodnocování. 

 Občas si představuji, ke kterému povolání mám blíž a jaké to je pracovat 

„hlavou“?  Ráno se hezky obléknout, přijít do kanceláře a pracovat tak, aby 

člověk za sebou nechával smysluplnou práci. Mým výběrem studia na obchodní 

akademii spíše směřuji k práci kancelářské než manuální. Když přijde člověk po 

práci domů, tak není fyzicky unaven a spíše nějakou fyzickou činnost 

vyhledává.  

Poštovní doručovatelky či servírky, které nachodí v zaměstnání spousty 

kilometrů, nebudou zřejmě po práci relaxovat tak, že půjdou na procházku 

anebo si zaběhat. Myslím si, že po manuální práci lidé uvítají spíš pasivní 

odpočinek. Kadeřnice se asi také nebude hrnout do fitness centra a bude 

spokojenější, když bude moci „nic nedělat“.  

Posledních několik let se slovo „stres“ objevuje ve všech oborech, zažívá ho 

prodavačka v supermarketu, elektrikář opravující stroj ve výrobě, ředitel 

zodpovědný za firmu, učitel s žáky, revizor s pasažéry, novináři, kuchařky 



v restauraci, režisér při natáčení. Takže tu neplatí, že pro jeden nebo druhý směr 

stres neexistuje.  

Myslím si, že důležité je, aby každý člověk chodil do práce rád, aby ho práce 

aspoň trochu bavila, uspokojovala a měl kolem sebe příjemný kolektiv. Přeci jen 

v zaměstnání tráví pracující osm hodin pět dní v týdnu a byla by škoda, kdyby 

tam nebyl rád. Každá práce má svůj smysl a opodstatnění. Znám paní, která 

vystudovala vysokou školu a teď ve svých čtyřiceti letech uklízí ve firmě a říká 

„jsem tady ráda, mám svůj klid“.  Pak znám také pár lidí, kteří ke své práci 

přistupují jako k nutnému zlu a trpí tím sami a trpí i jejich pracovní okolí.   

Jedna ze Čtyř dohod představených Jaroslavem Duškem zní „vždy dělejte vše, 

jak nejlépe dovedete“, protože pokud chodíte do práce rádi, pak to přirozeně 

děláte lépe, nejlépe, baví vás to a necítíte frustraci. Takže závěr bych viděla tak, 

že není důležité „kdo co dělá“, ale „jak to dělá“. 

Aneta Eyerová, 3. A 

 

 

Být či mít? 

 Znáte ten slavný básnický výrok „Být či nebýt“? V době, ve které nyní 

žijeme, se to změnilo spíš na „Být či mít?“. I když existují spousty situací, které 

bychom mohli vzít v potaz, zkusím zohlednit ty, které se dotýkají mě osobně. 

 Už jako malí jsme jistě zažívali, že ten, kdo měl v partě lepší hračku, 

jednoznačně vedl. A všichni k němu vzhlíželi. Zajímavé je, že na oblečení jsme 

tenkrát vůbec nehráli. Prostě jsme všichni měli tepláky a vytahané tričko. 

Dneska, pokud se vyfotíte s tričkem Calvin Klein, máte hned o několik srdíček 

na instagramu víc. Pro mě tohle nikdy nebylo. Jasně, mám značkové věci, ale 

končím u Nike a Adidas. Stejně se ty věci šijí všechny na jednom místě, ale 

„nálepkou“ se zvedá jejich hodnota. O kvalitě tady ani nelze mluvit. 

 Fascinují mě drahá auta a motorky. Někdo ve mně během dospívání 

vypěstoval pocit, že když něco takového budu vlastnit, lidi mě začnou uznávat. 



Stejně tak celý život toužím po tom, něco dokázat. Byli to rodiče. Neříkám, že 

mě špatně vychovali, ale v tomhle mi ublížili. Nikdy jsem se nedočkala jejich 

uznání, nikdy mě nepodporovali v tom, co dělám, co mě baví, co mě naplňuje. 

Pokaždé, když jsem za nimi přišla s nějakou prosbou, byla to pro ně jen 

zbytečnost. Zakázali mi to. Přitom to pro mě tolik znamenalo. A také neustále 

slyším, proč za to utrácím tolik peněz. Nikdy neviděli smysl v tom, v čem já. A 

tak musím každý den bojovat. A přesvědčovat samu sebe, že to, co dělám, dává 

smysl. Proto mi to být či mít v tomhle případě trochu splývá. V kterém případě 

bych vyhrála uznání? 

 V běžném životě pro mě rozhodně vede „být“. Cením si lidí jako 

osobností, které mají charakter. Nesnáším přetvářku, lži a pomluvy. Mám ráda, 

když se jedná na rovinu, upřímně. Bohužel to v dnešní době umí jen málo lidí. 

Každý se řídí podle toho, jak je to pro něj zrovna výhodné. Takže mě rozhodně 

nepotěší, když přijede nějaký chlapec v Mercedesu a bude mít ego až na strop a 

nebudu si s ním mít co říct. Motivují mě lidi, kteří, i když jejich sláva někam 

stoupla, dál vystupují s pokorou a svůj přístup nezměnili jen kvůli výdělku. 

Tihle lidi mi dávají naději, že rovnováha na Zemi existuje. 

 Pak je tu ale další problém. Peníze. Můžete být sebelepší člověk, ale 

pokud nebudete mít na nájem a jídlo, tak je vám to k ničemu. Slýcháme „Dělej, 

co tě baví“, ale když mi to nevydělá tolik, abych přežil, musím dělat i to, co 

nesnáším. To je paradox života. Jsme jako křečci v kolečku. Ženeme se za 

něčím, co nám neustále utíká před nosem. Zastavíme se až na smrtelné posteli, 

kde zjistíme, že jsme život vůbec nestihli. Ale co zmůžeme, když je společnost 

takhle nastavená? 

V různých aspektech života je tohle téma velice rozporuplné. Zvlášť 

s přibývajícím věkem. Poté záleží na osobním nastavení člověka a jeho priorit. 

A myšlenka na závěr: Chci být šťastná, co k tomu potřebuju mít? 

 Anonym 



Od každého něco … 

Informace od Mgr. Petry Pajtlové – vyučující angličtiny  

 

Druháci jsou součástí mezinárodního projektu 

Celkem 26 žáků 2. ročníku začíná mezinárodní eTwinningový projekt 

"Lost&Found in P@ndemia", ve kterém se do konce školního roku budou 

setkávat s 80 vrstevníky z Itálie, Francie a Tahiti. Cílem je sdílet zkušenosti ze 

života v karanténě, používat angličtinu při komunikaci a tvorbě online materiálů 

v 10 mezinárodních týmech, navázat přátelství, a hlavně se podpořit v této 

nelehké době.  

 

Do časopisu jsme přidali rovněž část práce žáků třetího ročníku. Setkali se 

s osobností Jiřího Wolkera, jehož považujeme za symbol Prostějova a bojovníka 

za sociální spravedlnost. Jejich úkolem bylo vytvořit fiktivní rozhovor s tímto 

spisovatelem. Předkládáme výběr z otázek.  

 

Rozhovor s Jiřím Wolkerem 

 

Jiří, rádi bychom se Vás zeptali na pár informací k Vašemu profesnímu a 

osobnímu životu. 

 

1. Jaký jste měl vztah se svojí matkou? 

Byli jsme si blízcí, svěřoval jsem se jí se svými problémy s děvčaty i studiem. 

Když přišla 1. světová válka, obhajovala mě, abych nemusel jít na vojnu kvůli 

svému zdraví. 



2. Věnoval jste se při studiu i něčemu jinému? 

Pilně jsem se věnoval studiu, moje výsledky byly vždy s vyznamenáním. Kromě 

povinných předmětů jsem si zapsal i volitelné a soukromé hodiny pro studium 

několika jazyků, věnoval jsem se i zpěvu, hudbě, kreslení a mnoha druhům 

sportu. Ale právě hudba mě zaujala natolik, že jsem se učil hře na housle i 

klavír. 

 

3. S čím jste se při studiu v Praze potýkal? 

Musel jsem platit školné, takže jsem nemohl navštívit všechny přednášky, které 

jsem chtěl. Psal jsem taky svému otci, že musím navštěvovat ty suchopárné 

právnické, ale nemohu nadšeně chodit na ty filozofické.   

 

4. Bojoval jste v první světové válce? 

Ne, nebojoval. Podstoupil jsem vojenský kurz, ale do války jsem odveden nebyl. 

Bylo to ze dvou důvodů – měl jsem protekci a svou roli sehrál i můj zdravotní 

stav (váha). Válka se však promítla do mé pozdější tvorby. 

 

5. Kdy jste v sobě objevil literární talent a co Vás v té době nejvíc 

ovlivnilo? 

Bylo to během studií na gymnáziu v Prostějově. Skládal jsem básně, kreslil, hrál 

na housle a na klavír. Od 16 let jsem se však zabýval pouze literární činností. 

Viděl jsem očima dospívajícího vliv války na bídu lidí, sledoval jsem „hladové 

demonstrace“ v roce 1917. 

 

6. Publikoval jste v té době pod svým jménem nebo jste používal 

pseudonym? 

Publikoval jsem ve studentském časopisu pod jménem Jiří Ker. 

 

 



7. Co Vás vedlo k napsání sbírky Host do domu? 

Sbírka Host do domu spadá do období, kdy jsem přijel do Prahy na studia práv. 

Cítil jsem se v cizím městě jako cizinec, stýskalo se mi po domově a po 

mamince. Objevoval jsem svět prostých věcí, které se pro mě stávaly zázrakem. 

Byl jsem plný optimismu a okouzlení ze života, přičemž radost a naděje v lepší 

budoucnost je čtenáři přímo hmatatelná. Věřím, že lidské srdce může spasit celý 

svět. Vysnil jsem si tak svůj ráj na zemi, který je plný harmonie a pohody. 

Postupně zde zaznívá i vědomí třídních rozdílů, které je ale vždy ohlušeno 

vitalistickým laděním. Sloky jsou blízké dětským říkankám, popěvkům a lidové 

písni. 

 

8. Ve Vašem díle se objevuje i tragická stránka života. Můžete nám 

k některým tragickým dílům prozradit víc? 

V básních Pohřeb a Muž vyprávím o smrti babičky a dědečka, které jsem 

miloval. Téma smrti se zde objevuje často, sám toužím zemřít jako „voják s 

bodlem a ručnicí, do srdce raněný granátem“. Chci bojovat za lepší svět. 

Dospěl jsem zde také k sociálním epickým baladám, které vypráví o tragických 

osudech lidí náležejících k určité společenské třídě. V Baladě o nenarozeném 

dítěti jsou mladí milenci donuceni kvůli chudobě k potratu, v Baladě o snu 

mladý Jan sní o lepším světě. Třetí baladou je Balada o očích topičových, kde se 

sám básník ztotožňuje s dělníkem. Zaznívá zde, že dělník je smrtelný, ale práce 

je živá. Vyjadřuji svůj nesouhlas s danými poměry těchto chudáků, s nimiž se 

setkávám ve svém okolí každý den. 

 

9. Kouřil jste někdy?  

Ano, byl jsem vášnivým kuřákem. 

 

 



10. Teď jedna velmi osobní otázka – byl jste zamilovaný? 

Ano, miloval jsem Marii Koldovou. Tento vztah jsem však musel ukončit, 

protože v té době jsem již byl velmi nemocný a nechtěl jsem, aby žila v nějaké 

falešné naději. Svou bolest jsem napsal do básně Umírající. 

 

11. Přemýšlíte někdy o tom, co bude po smrti? 

O tom bych se dnes raději nebavil. Jediné, co Vám mohu sdělit je to, že jsem si 

napsal svůj vlastní epitaf. 

 

12. Mohl byste nám na závěr citovat něco ze své tvorby? 

 

„Umění žít je umění milovat skutečnost.“ 

„Smrt není zlá, co zlé je, to umírání je.“ 

„I žena chce svět lepší a jinačí a žena jen pláče, když ruce jí na to nestačí.“ 

 

Na závěr se opět vracíme k tématu „karanténa“. Dvě studentky si pro 

Vás připravily rady, jak ji ve zdraví přežít.  

 

Jak přežít karanténu 

Sepsala jsem si pár rad, jak poradit ostatním, aby se v karanténě nezbláznili, 

popřípadě ji i přežili. 

1) Máme teď dostatek času na to, abychom se zaměřili na své koníčky, věci, 

na které jsme se chtěli už dávno zaměřit, ale nebyl na ně dostatek času ani 

nálady. 

2) Můžeme dbát na svůj sebe rozvoj. Zjistit, co nás baví, udělat něco 

užitečného. 



3) Během těchto dní máme šanci se naučit pořádně vařit. Zkusme se tedy 

přestat stravovat jen díky fastfoodům a uvařme si sami něco pořádného a 

dobrého.  

4) Zaměřte se na úklid. Zní to nudně, ale jak říkám, teď je na to ta správná 

chvíle. 

5) Pokud možno, nechoďte do obchodů příliš často. Může být v obchodu 

méně lidí, ale nesmíte zapomenout, že většina z těch lidí, co tento obchod 

navštívili, ohmatávali věci a produkty, které si chcete koupit. 

6) Přečtěte si nějakou knihu. Ať už maturitní četbu nebo knihu napsanou ve 

vašem oblíbeném žánru.  

7) Pokud už toho budete mít doma dost, ať už plné zuby rodičů, nebo dětí, 

zkuste na chvíli opustit svůj dům. Navštivte svoji kamarádku, běžte se ven 

projít na nějaké místo, kde není moc lidí. Prospěje vám to a v domově se 

vyvarujete dalším zbytečným sporům. 

8) Sežeňte si právníka. 

Doufám, že se po karanténě všichni znovu ve zdraví setkáme.  

Hlaváčová Tereza 3. B 

 

 

Rady, jak přežít doma v karanténě 

- udržujte kontakt  

– volejte si s rodinou/přáteli – určitě to ocení (hlavně prarodiče)  

- cvičte – skvělý způsob, jak zůstat fit (i mentálně) 

- pokud vás nebaví cvičení doma, zkuste se například projet na 

bruslích/kolech  

- kreslete či si najdete jinou aktivitu, kterou se zabavíte 

- choďte do přírody – dokáže vás to krásně uklidnit a 

pročistíte si mysl 

- dělejte si to-do listy na celé týdny, ať jen neprokrastinujete! 



- vařte/pečte – třeba objevíte svůj skrytý talent!  

- Hlavně myslete pozitivně, ZVLÁDNEME TO!   

Nikol Kalvodová, 3. B 

             

 

Několik slov na závěr 

Děkujeme všem, kteří si během plnění studijních povinností udělali 

čas na napsání příspěvku do časopisu. Pevně věříme, že se již brzy 

vrátíme do lavic a k běžnému životu. Držíme palce, ať tuto nelehkou 

dobu zvládnou žáci, rodiče a učitelé bez potíží. Věříme, že opravdu 

„všechno zlé je pro něco dobré“ a že i my si z této doby odneseme 

něco pozitivního.  

Není jednoduché vystoupit ze své „komfortní zóny“ a učit se něco 

nového, avšak mějme na paměti, že to obohatí náš život, rozšíří naše 

obzory a ulehčí nám to práci v budoucnosti. Žáci mohou při nástupu 

do zaměstnání vyjmenovat další IT dovednosti, které se museli 

naučit během nouzového stavu. Učitelé budou i nadále využívat IT 

nástroje, jež se jim během výuky na dálku osvědčily atd. Současná 

doba není jednoduchá pro nikoho, ale když se zamyslíme, přinesla 

nám také něco pozitivního. Občas žáci na začátku psali „já to 

neumím… to nezvládnu… já nevím, jak na to…“ a teď? Teď 

zvládají všechno na jedničku, zeptali se, nechali si poradit a naučili 

se to. Podobně fungují pedagogové, sledují webináře, pořádají 

videohovory, sdílí zkušenosti, posílají si vzájemně rady a materiály…  



Pokud nám tedy výuka na dálku odepřela osobní vztahy, pak posílila 

vzájemnou spolupráci a ukázala nám nové cesty. Musíme si umět 

najít i na špatném období něco dobrého a zvládneme to.  

Těšíme se na žáky, těšíme se na pedagogy, těšíme se na školu, 

zvonění, výuku… zkrátka - těšíme se všechny ty obyčejné věci, které 

jsme považovali za samozřejmost a věříme, že si jich budeme více 

vážit…  

 

Hlavu vzhůru a na brzkou shledanou  


