
  



- 2 - 
 

 
Milí studenti, 

právě máte před sebou nové číslo školního časopisu Gymnázia  T. G. 

Masaryka v Hustopečích, jehoţ vzhled i obsah prošel v posledních 

měsících menšími úpravami. Chceme tímto docílit větší oblíbenosti u 

studentů i učitelů a zviditelnit svou práci.  

Jelikoţ se školní rok pomalu blíţí ke konci, rozhodli jsme se vám 

nabídnout několik zajímavých článků o blíţícím se létě a prázdninách. 

Dále zajímavosti z různých oborů, zprávy z akcí školy. Můţete si 

přečíst mimo jiné i o zájmech našich studentů. 

V těchto dnech se všichni pilně připravujeme na akademii, abychom 

předvedli divákům naše představení. I přesto nám však zbývá ještě 

pár dní školy, a tak všichni musíme překonat únavu a vydrţet i vysoké 

teploty, abychom se zdárně dočkali konce roku a mohli oslavit naše 

vysvědčení.  

Přejeme Vám za celou redakci pohodové prázdniny plné krásných 

záţitků. Zrelaxujte tělo i mysl a na podzim se zase sejdeme u nového 

čísla. 

H. Vechetová a E. Tolárková
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Letos na podzim čeká naši školu, 

Gymnázium T. G. Masaryka v Hustopečích, 

výročí 100 let od svého zaloţení. 

Nemusíme ale s oslavami čekat aţ na 

podzim, stoleté jubileum od zaloţení 

gymnázia si město Hustopeče připomíná 

celé měsíce dopředu a nabízí spousty 

výstav a vernisáţí, jako je například 

vernisáţ s názvem „Komenský vybojoval – 

škola zachová“, kterou můţete v domě U 

Synků navštívit od 20. června. 

Vše nakonec vyvrcholí samotnými oslavami, 

které se budou konat od 3. do 13. 10. Na 

bohatém programu během oslav se bude 

podílet jak město, tak i současní a minulí 

studenti gymnázia. Vítán je samozřejmě 

kaţdý. 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019 
Naše gymnázium vzniklo v roce 1919 a v roce 1990 mu byl propůjčen název 

Gymnázium T. G. Masaryka. Nachází se na Dukelském náměstí. Specializuje se 

především na přípravu studentů na vysoké školy. Je moţné zde studovat obor 

čtyřletého nebo osmiletého studia. Škola má v současnosti 12 tříd a 297 studentů.  

Na naše gymnázium se hlásí spousta uchazečů. Proč? Jsme škola v centru města 

s dobrou dopravní dostupností a bezbariérovým přístupem. Nacházejí se zde odborné 

jazykové učebny, učebny přírodních věd a laboratoř chemie. Také se zapojujeme do 

mnoha projektů a aktivit. Můţete studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu  nebo 

ruštinu.  

Zájemci, kteří se chtějí vzdělávat na našem gymnáziu, musí podat přihlášku stvrzenou 

ředitelem jejich základní školy a uspět v přijímací státní zkoušce. Tuto zkoušku pro 

uchazeče připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a skládá 

se z písemného testu z českého jazyka a matematiky. Po přijetí je nutné potvrdit 

nastoupení do školy odevzdáním zápisového lístku řediteli gymnázia.  

Tento rok se přijímací zkoušky konaly pro čtyřletý obor vzdělávání 12. a 15. dubna 

2019. Uchazeči o osmileté studium mohli zkoušky sloţit 16. nebo 17. dubna 2019.  

Letošní rok se na naše gymnázium hlásilo celkem 161 zájemců na čtyřletý i osmiletý 

obor vzdělávání, přičemţ větší zájem byl o osmileté studium. 

Zatím nevíme přesně, kolik uchazečů bude přijato na začátku školního roku do 1. A a 

primy, ale víme, ţe vedení školy má v úmyslu do kaţdé z těchto tříd přijmout 30 nových 

studentů. Kaţdoročně se do osmiletého oboru vzdělání hlásí více a více uchazečů. 

Počet uchazečů do čtyřletého studia je přibliţně setrvalý, mírně rostoucí.  

Důkazem kvality našeho 

gymnázia je vysoká úspěšnost 

absolventů při přijímacích 

pohovorech na vysoké školy, 

která se pohybuje v rozmezí 90-

100%. 

Karolína Šandorová, 5. C 
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TŘÍDA SEXTA V PRAZE 
Ve dnech 16. a 17. dubna 2019 se třída sexta za doprovodu učitelek, paní Formankové 

a paní Langarové, vypravila na dlouho očekávaný výlet do Prahy.  

V úterý brzy ráno měli účastníci zájezdu sraz v Brně na vlakovém nádraţí, odkud 

kolem osmé odjeli směr Praha. Po tříhodinové cestě stanuli ţáci na Hlavním nádraţí, 

odkud se vydali k hotelu  Prokopka na Ţiţkově. Počasí bylo krásné, a tak si ihned po 

lehkém obědě studenti 

vyrazili do centra.  

První zastávkou byly 

Hradčany a 

nejvýznamnější 

památka českých dějin 

– Praţský hrad. 

Prohlídka ţáky zavedla 

do katedrály sv. Víta, 

Vladislavského sálu, 

starého královského 

paláce, baziliky sv. Jiří i 

do Zlaté uličky. Poté, co 

si studenti prohlídli největší hradní komplex na světě, zamířili ke Karlovu mostu.  

Na cestu si kaţdý připravil pár informací o některé z nejdůleţitějších památek, takţe co 

chvíli měli sextáni jiného průvodce. Jejich další kroky vedly na Staroměstské a 

Václavské náměstí, kde dostali unavení výletníci rozchod na večeři. Někteří se vrátili 

na Staroměstské náměstí, jiní k Národnímu muzeu a k soše sv. Václava na koni.  

Navečer třídu čekala krásná kulturní vloţka, a to návštěva Stavovského divadla. Zhlédli 

moderně pojaté činoherní představení „Vítejte v Thébách“, v hlavních rolích s vynikající 

Janou Strykovou či Davidem Matáskem.  

Ráno, po skvělé snídani v hotelu, odevzdali studenti klíče od pokojů a vydali se do 

ţidovské čtvrti – Josefova. Průvodkyně ţidovského muzea jim ukázala několik 

synagog, z nichţ největší byla Španělská synagoga. Dále navštívili Ţidovský hřbitov, 

kde se třída seznámila s historií judaismu v Praze. Kluci měli dokonce příleţitost si 

vyzkoušet kipy, tradiční pokrývku hlavy v synagogách.  

Výlet končil na Staroměstském náměstí, načeţ se moravská delegace našeho 

gymnázia vydala k metru. Po obědě se studenti, okouzlení krásou Prahy, rozloučili 

s hlavním městem a vydali se zpět k domovu.  

Celý výlet, i přes časové omezení, byl velmi zdařilý a naplněný skvělými záţitky, na 

které bude sexta jistě ještě dlouho vzpomínat.  

Berenika Oudová, 6. C 
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VÝLET DO 

VALTIC 
V úterý 16. 4. 2019 si do muzea 

ve Valticích udělaly výlet třídy 

tercie a kvarta. S ţáky 3.C jela 

paní učitelka Komínková, se 4.C 

paní učitelka Kříţová. 

 Naše první zastávka byla 

v Muzeu ţelezné opony, které se 

nachází v budově bývalé celnice. Ta se můţe chlubit bohatou historií. V letech 1951-

1989 zde sluţbu vykonávala pohraniční stráţ. Snaţila se o absolutní neprostupnost 

hranicemi. K tomu byly pouţívány tzv. ţelezné opony. Mohli jsme se podívat na výbavu 

a uniformy pohraniční stráţe, zbraně, nebo i helmy, které byly neobvykle těţké. 

Největší zábavou pro nás představovalo  vězení, kam jsme se mohli jít podívat nebo 

některé spoluţáky v něm i zamknout a uţít si chvilku klidu . Na konci ale byli všichni 

bohuţel osvobozeni .  

Druhou zastávkou byl Lednicko-valtický 

areál. Hezky jsme se prošli a dozvěděli se 

něco o historii, o které bychom se ve škole 

nejspíš neučili.  

Záţitek to byl skvělý. Myslím, ţe většina 

z nás si to uţila. Viděli jsme hodně 

zajímavých věcí, od zbraní aţ po naši 

kulturu. Muzeum můţu doporučit, stejně tak i 

Lednicko-valtický areál.  

 

Julie Stančišová, 3.C 
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DEN DĚTÍ S ARMÁDOU ČR 
Dne 14. 6. 2019 se pro niţší ročníky Gymnázia T. G. Masaryka v Hustopečích na 

stadionu uskutečnil Den dětí ve spolupráci s Armádou České republiky.  

Na začátku kapitánka Hubová nastínila, jak to v armádě vypadá a jak důleţitou roli 

hraje letectvo. Po ní se ke slovu dostala její kolegyně a představila nám, jak je výhodné 

studovat právě na Univerzitě obrany v Brně, která je jedna ze dvou vysokých 

vojenských škol u nás. Studenti této školy nemusí platit za vzdělání, uniformy a pobyt 

na kolejích a dále mají zajištěné zaměstnání v armádě. 

Po přednášce se 

jednotlivé třídy vydaly na 

čtyři různá stanoviště. Na 

střelnici si ţáci mohli 

vyzkoušet střelbu ze 

speciálních, pro armádu 

vyrobených, vzduchovek, 

které střílejí broky namísto 

diabolek.  

Na dalším stanovišti jim 

bylo ukázáno, jak správně 

zacházet se zbraní, jaké 

má daná zbraň funkce a 

jak ji rozloţit a sloţit. 

Studenti si také mohli zkusit běhat s puškou a helmou v těţké vojenské výbavě. Jeden 

z vojáků ţákům poté předváděl, jak se správně odnáší zraněný spolubojovník.  

Třetí zastávka byla zaměřená na chemické nebezpečí. Vojáci dětem říkali, co dělat při 

úniku plynu nebo atomové havárii. Potom jim dali na vyzkoušení jednorázové obleky 

proti radiaci a plynové masky, ve kterých si ţáci zazávodili. Na posledním, čtvrtém, 

stanovišti si děti na speciálních figurínách prakticky procvičily první pomoc. 

Tomu, komu se během dne dařilo, byl darován na památku odznáček Univerzity 

obrany, propiska, zvýrazňovač, přívěšek na klíče, a ti šikovnější dokonce získali 

odrazky na kolo, baterku, či krokoměr. Vojáci byli přívětiví, fotili se se studenty, 

odpovídali ochotně na všechny dotazy a vţdy chválili ty, kteří o daných tématech věděli 

něco navíc. 

Dětský den by se dal ohodnotit jedničkou s hvězdičkou a pro některé to byl ten 

nejlepší, jaký zatím na Gymnáziu T. G. M. zaţili. 

Martin Benýšek, 4. C 
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MĚSÍC 

KOHOUTKOVÉ 

VODY 2019 
Studenti Gymnázia T. G. Masaryka v Hustopečích pořádali 

letos jiţ 3. ročník ekologického projektu s názvem „Vodu 

z kohoutku, nebo ţivot!“. Akce probíhala, od prvního jarního dne do Dne Země, tj. 20. 

března – 22. dubna 2019. Součástí projektu byl také hromadný úklid obcí a svého 

okolí, a především vyčištění prostranství od plastových obalů. 

Měsíc kohoutkové vody má za cíl omezit spotřebu balené vody a nahradit ji na měsíc 

vodou z kohoutku. Lidé zbytečně kupují vodu v plastových obalech, které jsou nejen 

nákladné na výrobu a škodlivé pro přírodu, ale i několikanásobně draţší. Voda 

z kohoutku je čerstvá, má přísnější hygienické normy a ţivotnímu prostředí vůbec 

neškodí. Nehledě na to, ţe je dostupná téměř po celém území ČR! 

Šetřete spolu se studenty ţivotní prostředí a zkuste celý měsíc nekupovat balenou 

vodu. Symbolem zapojení se do projektu je modro-zelená stuţka.  

Jak se my chováme k přírodě, tak se chová příroda k nám. Budiţ nám to dostatečnou 

výstrahou! 

Berenika Oudová, 6. C 

 

RECYKLIÁDA  
Recykliáda byla celoškolní soutěţ tříd ve 

sběru baterií a pouţitých drobných 

elektrozařízení, které se zúčastnila 

většina tříd našeho gymnázia. Ţáci pilně 

nosili do školy těţko rozloţitelné 

předměty od října do dubna tohoto 

školního roku.   

Pravidla soutěţe by se dala shrnout slovy 

„kdo přinese více, vyhraje“.  Body ţáci 

získávali sběrem baterií (10 bodů), 

malých elektrospotřebičů  (30 bodů), 

mobilních telefonů (100 bodů) a tonerů 

(500 bodů). 

Vítězem se stala třída 1. A, která nasbírala v průměru na jednoho ţáka nejvíce bodů. 

Ţákům 1. A srdečně gratulujeme.   
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Svou účastí v soutěţi jste pomohli chránit naše ţivotní prostředí. Všem děkujeme za 

účast.  
 

Celkové pořadí tříd: 

    
 

Průměrný 

Pořadí Třída 
 

Body celkem počet bodů 

    
na ţáka 

1. 1.A 
 

250 870 15 680 

2. 2.C 
 

279 480 10 351 

3. 3.C 
 

11 620 401 

4. 6.C 
 

8 620 308 

5. 1.C  3 140 112 

6. 5.C 
 

1 060 48 

7. 4.C 
 

1 060 47 

8. 4.A 
 

30 2 

 

 

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ 

SLUŢBA 
Evropská dobrovolná sluţba je vzdělávací program pro mladé lidi ve věku 18 - 30 let, 

díky němuţ mohou vyjet do jakékoliv země v Evropě a přilehlých oblastech na 2 aţ 12 

měsíců a pracovat jako dobrovolníci ve vybrané organizaci. Většinou jde o střediska 

volného času, školky, školy, neziskové a ekologicky zaměřené organizace. Vzhledem k 

tomu, ţe jde o dobrovolnickou práci, účastníci nedostávají za tuto činnost plat, ale jejich 

pobyt a s ním spojené náklady jsou hrazené z grantu poskytovaného Evropskou unií, 

podobně jako v programu Erasmus+. 

Naše gymnázium navštívily dvě dobrovolnice EDS: Portugalka Daniela Pimentel a 

Francouzka Camille Gouvine. Děvčata v Hustopečích strávila týden od 25. - 30. 3. 

2019, během kterého se účastnila hodin dějepisu, výtvarné výchovy, angličtiny, 
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francouzštiny a tělesné výchovy. V pátek dívky navštívily ZŠ Komenského. Mimo 

vyučování pro ně byly na odpoledne 

organizovány výlety (Lednice, Valtice, 

Mikulovsko,…), a také program od 

taneční skupiny Danceversity. 

V sobotu se i s několika studenty 

pořádal výšlap do mandloňových 

sadů. Tímto bychom také chtěli 

poděkovat panu místostarostovi 

Bořivoji Švástovi, který děvčata vzal 

na Radnici MěÚ Hustopeče a poté do 

věţe. 

Za realizaci této akce vděčíme SVČ 

Luţánky, slečně Míši Růţenecké a 

dalším, kteří se jakkoliv podíleli na 

hladkém průběhu akce (ubytování, 

výlety, výuka,…). Stáţistkám se 

v Hustopečích - jak samy řekly - moc 

líbilo a i rodiny, ve kterých byly dívky 

ubytované, se o ně dobře staraly a 

velikou měrou přispěly k úspěchu 

celého jejich pobytu. 

Manaţerkou a organizátorkou tohoto 

projektu v Hustopečích byla p. 

učitelka Věra Komoňová. 

 

Camille Gouvineje - Francie 
Francouzka Camille Gouvineje (26 let) studuje 

kulturu a historii. Dříve hrála basketball, nyní dělá 

taekwondo, box a také ţongluje. Ráda chodí běhat 

do přírody. Baví ji výtvarné umění, rukodělné aktivity 

a práce s videem. V Hustopečích byla ubytována 

v rodinách Alţběty Mackové a Jany Dufkové z 2. A. 

Na gymnáziu byla hlavně v hodinách francouzštiny, 

kde si s ţáky povídala o Francii. Dále se 

účastnila hodin dějepisu, angličtiny a i jedné hodiny 

českého jazyka. Studentům se v hodinách nejprve 

představila, sdílela informace o sobě a své domovině 

a dále vyprávěla o své práci v Muzeu romské kultury 

v Brně. Její návštěva byla zajímavá a pro všechny 

obohacující. 

Adam Šperka, 4. C 
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Daniela Pimentel - Portugalsko 
Portugalka Daniela Pimentel (29 let) je vystudovaná archeoloţka, ale nyní je v 

Portugalsku dlouhodobě členkou komunitní organizace, která pracuje s dětmi. U nás 

působí v Brně v cirkuse Legrando. Ráda tancuje a z toho důvodu si pro zájemce 

z našeho gymnázia přichystala malý kurz tanečního stylu Afro house s tanečními 

skupinami Danceversity a Move Around. Hostovala v hodinách angličtiny, dějepisu a 

TV.  

Daniela byla velice sympatická a energická. Hodiny s ní byly zábavné, protoţe i přes 

věkový rozdíl s námi mluvila dost 

otevřeně o spoustě věcí. Bylo vidět, ţe 

ráda pracuje s lidmi, zejména dětmi a 

dorostem. Představovala nám svou 

rodinu, své koníčky a svou domovinu – 

Portugalsko a seznámila nás s 

nejpodstatnějšími informacemi o EDS. I 

přesto, ţe neměla připravený ţádný 

pevně daný program, mě její hodiny 

bavily mnohem více, neţ přednášky 

druhé stáţistky Camille. Dani si s námi 

totiţ vykládala o všech různých věcech, 

dokonce i o našich průšvizích ve škole 

s učiteli, a v hodinách s ní jsme se 

všichni i bavili. Daniela se nám také 

svěřila, ţe i plánuje v České republice 

zůstat, protoţe se jí zde moc líbí.  

Ondřej Jeţ, 4. C 
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Před třemi měsíci jsem se zúčastnila školního kola olympiády ve francouzském jazyce 

pro niţší gymnázium a podařilo se mi soutěţ vyhrát. Jelikoţ výuka francouzštiny není 

příliš rozšířená, vítěz postupoval přímo do krajského kola.  

V Brně jsme spolu s dalšími osmi soutěţícími po uvítání v krajském kole Francouzské 

olympiády hned přešli k soutěţi, která začala poslechem francouzského textu. Mohli 

jsme být rádi, ţe pro naši úroveň A1 se většina otázek nacházela ve formě 

zakříţkování správné odpovědi. Při 

dlouhém čekání na ústní zkoušku 

jsme zhlédli promítaný film. Já měla to 

štěstí, ţe jsem na řadu přišla uţ jako 

třetí a nemusela dlouho čekat. 

Konverzace se skládala ze dvou částí 

– popisu obrázku a simulace 

rozhovoru. Svá témata jsem si skoro 

ani nezaslouţila, jelikoţ jsme ve škole 

právě probírali stejné okruhy slovní 

zásoby.  

Po dalším čekání přišlo vyhlášení 

výsledků. Ke svému překvapení jsem 

se umístila na prvním místě. Obdrţela 

jsem obálku s poukazy na koupi 

kníţky a pokyny k přihlášení do 

celostátního kola.   

To se konalo v Praze o měsíc později 

a zúčastnilo se ho 14 vítězů jednotlivých krajských kol. Začátek byl jiţ v 9:00, proto 

jsme si s paní učitelkou Honsovou zarezervovali ubytování, kam jsme přijeli den 

předem. Harmonogram soutěţe byl stejný jako u krajského kola. Během čekání na 

výsledky jsme si zašli na oběd do tamější školní jídelny. Ve tři hodiny začalo vyhlášení. 

Nedopadlo to špatně, nakonec jsem se umístila na pátém místě.   

Veronika Krušinová, 4.C 

  

FRANCOUZSKÁ 

OLYMPIÁDA 
 



- 12 - 
 

MGR. LENKA 

MADĚŘIČOVÁ 
 

     

 

1) Proč jste se rozhodla učit na našem 

gymnáziu? 

Hustopeče jsou moje srdcová záleţitost. 

V Hustopečích jsem se narodila, chodila jsem zde 

do školy a s malou přestávkou zde od dětství ţiji. 

Vţdy jsem chtěla pracovat na hustopečském 

gymnáziu, ale nebylo zde volné místo. Aţ loni… 

 

2) Studovala jste zde na gymnáziu, neţ jste šla 

na vysokou školu? 

Ano, jsem absolventkou tohoto gymnázia a na 

studium a spoluţáky si pamatuji velmi dobře. 

Chodila jsem do „béčka“ a mojí třídní učitelkou 

byla paní profesorka Handlová. Byli jsme dobrá 

parta a dodnes se stále setkáváme. Právě teď máme setkání po 33 letech i s bývalou 

4. A a 4. C. 

 

3) Proč jste se rozhodla věnovat předmětům, které vyučujete? 

Uţ od malička jsem chtěla být učitelkou. Často jsme si s kamarádkami hrávaly na školu 

a já ráda opravovala. Ve škole jsem měla vţdy výborné učitele matematiky a chemie. 

Tyto předměty mě také hodně bavily, protoţe jsou logické a nemuselo se v nich učit 

mnoţství informací nazpaměť. 

 

4) Co se vám na naší škole líbí? 

Proti předchozímu zaměstnání jsem tady velice spokojena a cítím se tu dobře. Myslím 

si, ţe jsme škola otevřená, příjemná a pohodová. Mám ráda aktivitu a činorodost.  

Hlavně se mi líbí, kdyţ se něco děje, například mě hodně překvapil v listopadu 

sportovní den, kdy všichni ţáci přišli do školy a sami si tento den dokázali zorganizovat 

a hlavně si ho uţít.  

  

5) Co byste na naší škole změnila? 

Já bych přistavěla další patro nebo přebudovala nevyuţité prostory školy na nové 

učebny a hlavně kmenové třídy, aby se někteří nemuseli neustále stěhovat. Dále bych 

celou školu vymalovala a zmodernizovala nábytek v některých třídách a kabinetech. 

K tomu by bylo ale třeba najít vstřícného a hlavně movitého sponzora.(smích). Ale teď 
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BITVA O    
 

PEGASUS BRIDGE 

váţně. Jedno bych opravdu změnila a nic to nestojí - jsou to přestávky. Tu 

dvacetiminutovou bych zkrátila na patnáct minut a mezi 4. a 5. vyučovací hodinu bych 

dala desetiminutovou přestávku. Abychom měli všichni čas se alespoň občerstvit a 

vykonat nutnou potřebu. Jo a webové stránky – jsou hodně nepřehledné.  

6) Co ráda děláte ve svém volném čase? 

Mám spoustu koníčků: ráda čtu, cvičím jógu, lyţuji, jezdím na kole, učím se angličtinu, 

ráda vařím a pracuji na zahradě. Ale nejraději cestuji se svojí rodinou jak po České 

republice, tak i po světě. 

 

7) Podporujete projekt Voda z kohoutku anebo se snaţíte dělat něco pro naše 

ţivotní prostředí? 

Projekt Voda z kohoutku plně podporuji, doma pouţívám pouze kohoutkovou vodu a 

balenou vodu, aţ na malé výjimky, vůbec nekupuji.  

A pro ţivotní prostředí snad v naší škole děláme kaţdý – vţdyť soutěţíme 

v Recykliádě… 

 

Aneta Unverdorbenová, 5. C 

 

 

 

Bitva o Pegasus bridge je jedna z nejznámějších britských výsadkových bitev 2. 

světové války. Jednalo se o vojenskou misi britských speciálních jednotek Commandos 

6. 6. 1944 v rámci operace Overlord. 

Plán mise     

6. 6. 1944 měly za úkol britské jednotky Commandos dorazit do Normandie ještě před 

plánovanou invazí a obsadit most Pegasus. Výsadkáři měli být vysazeni  kluzáky na 

polích u mostu Pegasus. Most měl být obsazen, aby jednotky Wehrmachtu nemohly 

zásobovat a podporovat svoje jednotky na pláţích Normandie. Tento most tvořil 

dopravní uzel mezi Normandií a východní části Francie.  

Průběh mise 

Mise se zúčastnilo 50 příslušníků britské Commandos, jiţ 

byli vysazeni šesti kluzáky     6. 6. 1944 v 00:46. Britové 

čelili téměř dvojnásobné přesile. Němci však byli velmi 

překvapeni, kdyţ zničehonic spatřili britské speciální 

jednotky. Přestřelka trvala kolem 10 minut, kdy Britové 

úspěšně obsadili most a zahnali Němce na ústup. Ti 

ovšem nemohli o tento most přijít, a tak poslali 
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k znovuzískání mostu svoje tanky s doprovodem pěchoty. Britové most drţeli aţ do 

12:00. Poté uţ dorazily posily z pláţe Sword, kde se vylodila část Britské armády.  

Závěr 

Nejzajímavější na celé bitvě je, ţe příslušníci Commandos dokázali udrţet most proti 

několikanásobné přesile a nepřišli ani o polovinu svých lidí. Při tomto útoku ztratili 

Britové pouze jednoho člověka za cenu 50 německých.  

Filip Sykora, 5. C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Americká společnost Stratolaunch vlastněná spoluzakladatelem Microsoftu Paulem 

Allenem nedávno vyvinula velké letadlo, které je schopno vynést raketu do vesmíru. 

První let se uskutečnil 13. dubna 2019 a trval zhruba 2 hodiny.  

Letadlo samotné má rozpětí 117 

metrů a je dlouhé 70 metrů. 

Raketa, která se připevní mezi 

dva trupy, můţe váţit aţ 220 

tun, coţ umoţňuje vzletovou 

hmotnost 650 tun! Tyto rakety 

mají malá křidélka. Letadlo je 

vynese do výšky 18 km a poté 

budou vypuštěny na oběţnou 

dráhu s lidskou posádkou 

vevnitř.  

Způsob vynést raketu letadlem 

DO VESMÍRU 

LETADLEM? 
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je levnější neţ raketou. Je tedy moţné, ţe se jiţ v blízké budoucnosti stanou cesty do 

vesmíru všední záleţitostí.  

Společnost Stratolaunch však není ve vývoji takovýchto letadel sama. Jejím hlavním 

konkurentem je firma SpaceX vizionáře Elona Muska, která jiţ testuje a vyvíjí rakety 

jako je třeba Falcon Heavy, který má za sebou úspěšný let do vesmíru s automobilem 

Tesla na palubě. Jejich cílem je dostat člověka na Mars. První pilotovaná výprava by se 

měla uskutečnit jiţ v roce 2024. Jsou zde ovšem i ostatní hráči. Patří mezi ně Boeing a 

jejich vesmírný program, NASA, Čína nebo Rusko.  

Je úţasné vidět, ţe se konečně pokoušíme dobýt vesmír. 

Jan Dvořák, 5. C 
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Někteří lidé disponují nevšední schopností 

vidět v obyčejných věcech, se kterými se 

kaţdý člověk denně setkává, něco 

jedinečného. Dokáţí zachytit jejich podstatu 

v nových rozměrech, vdechnout jim opět 

ţivot. Přesně to mají společné rodák z 

Písku, architekt Josef Pleskot a přerovský 

malíř, sochař     a grafik Milan Dobeš. Vize 

obou těchto umělců se prolínají v 

multifunkční aule Gong v ostravských 

Vítkovicích. 

Architekt Pleskot, který aulu navrhoval, se 

snaţil o zachování původních materiálů a 

konstrukcí v maximální míře, ovšem design 

vnitřku bývalého plynojemu je proveden 

jako nově vestavěná budova v lehkém 

moderním designu 21. století. Pleskotovi se 

dokonale podařilo podtrhnout tzv. „genia 

loci“. Zajímavostí je i příběh názvu, na 

kterém se podílel nejen sám architekt, ale 

také Jaromír Nohavica s investorem. Při 

vymýšlení Nohavica řekl, ţe má Ostravu 

spojenou s tónem G, coţ utkvělo v hlavě investorovi, který se při zkoušce zahajovacího 

koncertu k otevření budovy procházel mezi jejími stěnami. Byl natolik uchvácen její 

akustikou, ţe budova nemohla nést jiný název, neţ právě „Gong“.     V budově se dále 

nachází nejen kavárna, jejíţ stěny zdobí čtyřicet různých serigrafií Marilyn Monroe od 

Andyho Warhola, ale hlavně museum jiţ zmiňovaného Milana Dobeše.  

Milan Dobeš patří k průkopníkům 

geometrického, konstruktivního a 

světelno-kinetického umění v bývalém 

Československu. Je celosvětově 

uznávaným představitelem tzv. op-artu. 

Ve své tvorbě se zabýval zejména 

optickými koláţemi či opticko-kinetickými 

objekty, čímţ dal nový význam interakci 

pozorovatele s dílem.  

Museum samotné je děleno do sedmi 

sekcí, kde se postupuje od počátků 

GONG 

REZONUJE 

TÓNEM 

PLESKOTA 

A DOBEŠE 
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Dobešovy abstraktní tvorby a opticko-kinetických reliéfů, aţ po koláţe, grafiky nebo 

sítotisk. Expozice končí 70. lety, kdy si Dobeše najala American Wind Symphony 

Orchestra, aby vytvořil doprovodný světelno-kinetický program pro jejich turné. Tehdy 

se jednalo o naprosto unikátní spojení umění a hudby. Ve zbylých sekcích se nachází 

díla dalších významných geometrů, například Zdeňka Sýkory, Huga Demartiniho, 

Josefa Alberse, Aurelie Nemourse nebo Paula Richarda Lohse.  

Ostravský Gong je neobvyklou stavbou v komplexu bývalých Vítkovických ţelezáren, 

kde se snoubí moderní umění s architekturou světového kalibru, a kde si kaţdý můţe 

najít to své – od výstav  a přednášek, aţ po hudební nebo divadelní představení. 

Eliška Janíčková, 2. A 

 

SVATOJÁNSKÁ NOC 
Noc z 23. na 24. června, tedy 

podvečer svátku sv. Jana Křtitele, 

je jiţ od pradávna spojována 

s magií     a tajemnem. Oslavy 

letního slunovratu jsou plné rituálů 

a zvyků spojené s ohni, symboly 

slunce a přírodou. Pojďme se na 

některé z nich podívat. 

Svatojánské ohně 

Jiţ od starověku lidé věřili, ţe ohně 

zapálené tuto noc mají očistnou moc a byly také symbolem slunce. Muţi a ţeny v páru 

přeskakovali ohně, coţ jim mělo zajistit šťastný vztah. 

Čarovné kvítí 

Kopretina, pelyněk, chrpa, zvonek, mateřídouška, komonice, fialka, třezalka, 

rozchodník nebo jiné květiny musela o svatojánské noci v tichosti nasbírat dívka, která 

se chtěla vdát. Z nich následně uvila věneček a dála si ho v noci pod polštář. Její 

vyvolený se jí poté měl zjevit ve snu. 

Další moţností bylo hodit věneček do vody a chlapci, kteří měli o dívku zájem, se ho 

snaţili vylovit. 

Rosa 

Vypití ranní svatojánské rosy prý dokázalo uzdravovat ţaludek a rozpouštět ţlučové 

kameny. Umývání rosou mohlo dokonce omlazovat nebo i léčit oči. 

Má mne rád, nemá mne rád… 

Toto pořekadlo je i dnes velmi známé a vzniklo jiţ velmi dávno právě při oslavách 

Svatojánské noci. Dívka při trhání okvětních lístků kopretiny odříkávala slova chalupa, 

zahrada, statek, mlýn a poslední lístek jí poté prozradil, co z toho vlastnil její budoucí 

milý. 

Svatojánské poklady 

Přesně o půlnoci na krátký okamţik rozkvétalo v lese zlaté kapradí, které ukázalo cestu 

k pokladu ve skále tomu, kdo kapradí našel. Avšak člověk, který byl příliš hamiţný a 

chtěl odnést více, neţ potřeboval, mohl propadnout peklu. 
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Sluneční rituál 

Při svítání lidé posílali pozdravy, děkovali slunci a přijímali jeho energii. Stačilo pouze 

vztáhnout ruce vzhůru ke slunci. 

Viktorie Sodomová, 2.A 

JAK MÍT VÍCE ENERGIE? 
Je normální, ţe jste občas unavení, ale pokud uţ opravdu nemáte energii, můţete 

vyzkoušet pár tipů, které vám pomohou ji opět získat.  

 Jděte si zacvičit. Ať uţ vyrazíte na kolo, do posilovny nebo jenom na procházku, do 

vašeho těla se uvolní hormony, díky kterým se budete cítit mnohem méně unavení a 

budete mít více energie. 

 Vliv na vaši únavu můţe mít i vaše strava. Musí být kvalitní a vyváţená. Je důleţité mít 

správný kalorický příjem, který vaše tělo potřebuje pro to, aby mělo dostatek energie. 

 Nezapomínejte ani na pitný reţim, aby vaše tělo bylo dostatečně hydratované. 

 Dostatek kvalitního spánku.  Kvalitu vašeho spánu ovlivňuje i to, jestli máte ve své 

blízkosti telefon nebo jestli jste si těsně před spaním dopřáli nějakou hostinu. Proto je 

lepší si telefon a jakékoliv elektronické přístroje na spaní odnést například do 

vedlejšího pokoje. Co se týká jídla, doporučuje se dát si večeři pár hodin před spaním, 

aby to ţaludek stihnul strávit. 

 A nakonec ranní vstávání. Přesně toto ovlivňuje celý náš den. I přesto, ţe se nám 

nechce, je lepší vstát rychle a neválet se dlouho v posteli. Hned poté si umyjte obličej 

studenou vodou, to vás zaručeně probere. 

Silvie Řačáková, 5.C 
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TIPY NA LÉTO 
 

 

Léto a prázdniny uţ jsou za rohem a s ním i trochu volného času. Uţ máte nějaké 

plány co podniknout o letních prázdninách? Chtěli byste trávit svůj volný čas jinak neţli 

doma u počítače, televize či mobilu a chtěli byste si uţít trochu zábavy nebo poznat 

památky a krásy jiţní Moravy? Pokusila jsem se pro vás připravit pár památek, 

zábavných parků i přírodu, které by nebylo marné navštívit.  

Kdybyste si chtěli někdy vyrazit na 

hrady a zámky, tak si můţete zajet 

do Lednicko-valtického areálu, na 

zámek do Mikulova, do Slavkova, 

na Znojemský hrad nebo Špilberk.  

Pokud byste si chtěli uţít trochu 

zábavy, můţete zkusit Aqualand 

Moravia Pasohlávky, Permonium 

Oslavany, lanové centrum 

Tanzanie v Brně, zábavný park 

Boskovice nebo vyrazit do 

Merkuru Pasohlávky, kde si 

můţete vyzkoušet vodní lyţování, 

windsurfing, paintball, vodní skákadla a mnoho dalších atrakcí. Navíc je v Merkuru letní 

kino a konají se tu různé akce.   

A jestli vás láká příroda, mohli byste si zajet na Pálavu, do Moravského krasu na 

propast Macocha, Botanické zahrady 

Mendelovy univerzity v Brně nebo do 

Lednice na palmový skleník a 

bylinkovou zahradu.  

Doufám, ţe vás nějaké místo zaujalo a 

inspirovalo vás k letnímu výletu po 

krásách jiţní Moravy. 

 

Karolína Černá, 5. C 
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HODY 
Ţijeme v oblasti s nádhernou kulturou, kterou nenajdeme téměř nikde jinde neţ na jiţní 

Moravě. Jednou z našich tradic jsou hody, které se stále více a více rozšiřují mezi 

mladou generaci. 

Nabízím vám tedy přehled o všech krojovaných zábavách, aby vám uţ ţádné neunikly. 

Juch! 

 

Červen:      Srpen: 

14. – 17. Ţatčany    4. - 6. Bořetice, Tvrdonice 

15. - 17. Kobylí     9. – 11. Nenkovice 

21. –23. Boleradice    10. – 11. Klobouky u Brna, Horní  

22. Kašnice, Přibice    Bojanovice 

22. - 23. Uherčice 11. – 13. Prušánky    16. – 18. Hustopeče, Vranovice 

22. – 24. Rakvice    16. -19. Morkůvky 

28. – 1.7. Brumovice    17. - Borkovany, Přítluky 

30. – 2. 7. Hovorany    18. - 20. Velké Pavlovice, Čejkovice 

       23. – 25. Moutnice 

Červenec:      23. – 26. Krumvíř 

6. – 7. Němčičky, Zaječí, Čejč  25. – 27. Vrbice 

7. – 8. Luţice      

12. – 14. Kurdějov      

13. – 14. Popice    Září: 

20. -  21. Nikolčice, Šakvice   8. - 10. Velké Bílkovice 

21. – 22. Josefov      

27. – 28. Starovičky     

28. – 30. Moravská Nová Ves  

Sabina Mazůrková, 5. C 

 



- 21 - 
 

MALÉ OSVĚŢENÍ NA LÉTO 

Pro zpříjemnění nadcházejícího léta vám přinášíme dva jednoduché, ale vynikající 

recepty: 

 

Virgin Mojito 

1  lţíce hnědého cukru 

1  limetka 

20  ml limetkové šťávy 

sodovka 

9  lístků máty 

1. Do sklenice vsypte cukr, pokrájenou limetku a vše společně podrťte. Přidejte 

mátové lístky - mačkejte je tak, aby se nepotrhaly. 

2. Vloţte ledovou tříšť, limetkovou šťávu a sodovku, vše promíchejte barovou lţičkou 

zespod nahoru. Korunujte mátou. 

E. Tolárková, 5.C 

 

Margotková buchta 
2 hrnky pol. mouky 

1 hrnek cukru 

1/2 hrnku oleje 

1/2 hrnku mléka 

1 šlehačka 

1 vanilkový cukr 

1 prášek do pečiva 

2 nastrouhané Margot 

čokoládová poleva 

1. Vše promícháme a pečeme. Na malém plechu 180-200°C 25-30 minut. Je moţné 

upéct i jako bábovku. 

2. Navrch můţeme dát čokoládovou polevu s nastrouhanou Margotkou a posypat 

kokosem nebo jen moučkovým cukrem. 

H. Vechetová, 5. C 
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PŘÍBĚH INSPIROVANÝ SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI 

1.část 
„Můţeš jít prosím sem? Potřebuji s tebou akutně mluvit. A ne, opravdu to nepočká, neţ se 

dodíváš na fotbal.“ zavolala jsem zvýšeným a sebevědomým hlasem na mého, no, jak to říct… 

zatím přítele? Opravdu jsem se snažila znít vyrovnaně a vážně, ale uvnitř jsem byla zranitelná 

a roztřesená jako malé dítě. Cítila jsem, že potřebuji, stejně jako to malé děťátko, abych se 

právě teď mohla schoulit do náruče mé mámy, která mi vždy tak rozumí… navenek jsem ale 

nesměla dát nic znát, protože projevení citů znamená prohru. 

Najednou se připlazil. A ano, připlazil, je opravdu ten správný výraz. Byl cítit tou odpornou vůní 

alkoholu. Tou odpornou vůní, kterou jsem si vţdy spojovala s těmi nejhroznějšími 

vzpomínkami a představami. Začaly se mi třást kolena a já měla strašný strach, ţe selţu, ţe 

se neudrţím a spadnu. Ale ne jen před ním a fyzicky, ale především sama před sebou. Měla 

jsem strach, ţe selţu, ţe s ním zase zůstanu, ţe se neodhodlám k tomu kroku, který byl pro 

můj ţivot tak důleţitý, ţe mě jeho řeči a soucit zase udrţí přikovanou k té těţké kouli, která mě 

tíţí a zabraňuje tomu, abych se mohla zase zvolna nadechnout.  

Kdyţ jsem se konečně přestala topit v proudu mých myšlenek, podívala jsem se konečně před 

sebe.  A z toho pohledu mi bylo odporně. Nestál přede mnou člověk, do kterého jsem se 

zamilovala. Nestál přede mnou ani člověk, který by byl hoden mých slz a soucitu. Dokonce 

přede mnou nestál ani ten chudák, který by si zaslouţil odpuštění. Stálo přede mnou stvoření, 

které nelze přirovnat k ničemu ţivoucímu. Stvoření, které mě podvádělo, ničilo, ubliţovalo mi. 

Ale přitom po mně chtělo, abych navenek dělala, ţe se nic neděje. A kdyţ to nešlo samo, nutil 

mě. A já jsem věděla, byla jsem přesvědčena, ţe teď uţ mu to konečně řeknu. Ţe otevřu ta 

dvířka od klece, ve které jsem byla vězněná, ţe se zbavím té těţké koule, kterou jsem měla 

připoutanou k noze, ţe se konečně zvolna a zhluboka nadechnu.  

„Je konec! Uţ dál nemůţu a nechci, slyšíš?! Je konec a uţ to nezměníš! Neobměkčí mě uţ 

ţádné tvé řeči! Uţ mě nedostaneš znovu na kolena! Uţ ne! Nejsem tvoje hračka, nejsem hadr, 

kterým můţeš cloumat, jak chceš!“ rozkřikla jsem se přes celou místnost. Najednou mi ze 

srdce spadl strašně velký kámen, cítila jsem, ţe uţ pomalu otevírám ta pomyslná dvířka od 

zlaté klece a ţe uţ mi je nikdo nezavře, protoţe tentokrát budu nekompromisní. 

Čekala jsem cokoliv… hádku, křik, vydírání, prostě všechno. Ale věděla jsem, ţe mě to 

neodradí od věci, kterou jsem tak chtěla. Člověk totiţ někdy musí být sobec, musí myslet sám 

na sebe. O to víc mě však překvapila reakce, která vzápětí přišla. Z té opilé stvůry, která ještě 

před pár chvílemi ani nevěděla, ţe při chůzi se musejí střídat obě dvě nohy, se najednou stal 

člověk, který se smysluplně vyjadřoval a věděl aţ moc dobře, co dělá. 

„Jak chceš. Ale budeš to ty, kdo bude prosit, budeš to ty, kdo přileze po kolenou. Budeš to ty, 

kdo bude litovat. A budu to já, kdo se nakonec bude smát, aţ budeš při mé pomstě prosit o 

konec.“ Řekl s úplným klidem a pohrdavým tónem hlasu.  

Po této větě jsem měla pocit, ţe z té otevřené klece jsem najednou spadla do hluboké propasti 

a ţe mě čeká ještě těţší zkouška neţ ta, kterou jsem absolvovala doteď. Byla jsem volná, ale 
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moje statečnost se rozsypala jako domeček z karet a moje sebevědomí se roztříštilo na 

statisíce kousků. Měla jsem strach, jak tohle myslel. A najednou přišla chvíle selhání.  Cítila 

jsem, jak mi po tváři stéká slza. Slza slabosti, která pálila jako plameny ohně, které upalují 

poraţeného. A tato hořká slza si razila přes hranu obličeje aţ k mému dekoltu. Byl to zajímavý 

pocit. 

 Přišlo mi, ţe je jako dlouho očekávaná kapka deště, která se snaţí svou láskou a něhou zase 

pomoci oţivit důvěru v mém roztříštěném a zrazeném srdci. A najednou jsem se plná síly 

zvedla ze dna té propasti, vzala si tašku a utíkala z toho prokletého místa od toho člověka, 

který mi tak ublíţil… 

Od našeho rozchodu uběhlo pár dní a já jsem se cítila svobodná, volná a šťastná. A tak jsem 

se prostě šla večer projít s kamarádem. I ta procházka byla jiná neţ ty, na které jsem byla 

zvyklá… nikdo mi nevolal, nepsal, nehlídal, jestli náhodou nedělám něco, co by bylo proti 

přesvědčení dané osoby. A tak jsme se prostě jen tak, usměvaví, šťastní a plní lásky a chuti 

do ţivota, procházeli nočními ulicemi, které byly prozářené svitem hvězd a měsíce, který nám 

dělal tu nejkrásnější lucernu. Celý večer utíkal tak rychle, aţ jsem si přála, abych byla bohyní, 

která dokáţe zastavit čas, který plyne rychleji, neţ si lidé vůbec připouštějí.   

Stihli jsme si zatančit v dešti, pohádat se, které souhvězdí má tvar šípu, ale také vymyslet 

svou vlastní a kouzelnou báseň na jedno z těch nejromantičtějších témat – na odpadkový koš. 

A najednou byla skoro půlnoc. Mému dokonalému kamarádovi ujel poslední autobus, a tak mu 

nezbývalo, neţ jít domů těch asi 15 kilometrů v noci pěšky. A tak jsem se s ním rozloučila a 

kaţdý jsme si zase šli sovu vlastní cestou. 

Vţdycky kdyţ jdu s někým, zdají se mi i ty tmavé ulice plné světla a energie. Nejspíš je to tím, 

ţe dobrá nálada nás vţdy hřeje a svítí z nás na míle daleko. Kdyţ jdu ale sama, přijdu si 

zranitelná a bojácná. Mám pocit, ţe jsou všude nějací trpaslíci, kteří na mě kaţdou chvíli skočí 

a odnesou mě do svého podzemního království, nebo ţe místo stromů stojí všude nebezpeční 

lidé. Občas se musím nad svými paranoidními myšlenkami sama pousmát.  

Ale tentokrát jsem měla ten pocit jiný, narůstal ještě větších rozměrů a byl ještě silnější. 

Najednou se malý potůček mého strachu proměnil na rozbouřenou a šíleně divokou řeku, 

kterou jsem nedokázala zkrotit a mít ji pod kontrolou. Utíkala jsem tou tmavou ulicí a přitom se 

pořád otáčela za sebe, jestli tam nedej boţe někdo není a nesleduje mě. Normálně v tělocviku 

dobrá nejsem, ale právě v tuto chvíli jsem běţela rychleji, neţ kdejaký vytrénovaný sprintér. 

V momentě jsem se však zarazila a nevěděla jsem, jestli uţ mi váţně ten strach leze na 

mozek, klame mě zrak, nebo… přísahala bych bohu, ţe jsem v tom běhu minula strom, který 

v té mezi prostě nestával. Opravdu a zatvrzele bych přísahala, ţe ho tam buď někdo 

v průběhu dne zasadil a ten strom dorostl díky nějakému lektvaru profesionálně 

neprofesionální čarodějnice do obrovských rozměrů, nebo… „tam někdo stál!“ to uţ jsem jen 

nepřemýšlela, ale přiškrceným a roztřeseným hlasem jsem to vykřičela do světa. 

Chtěla jsem se rozeběhnout, ale najednou mě zezadu chytily dvě silné a mohutné ruce. Ten 

stisk byl tak pevný, ţe jsem měla pocit, ţe mi kaţdou chvílí prasknou kosti v obou rukou, které 

mi ty mohutné pracky svíraly. Škubala jsem sebou na všechny strany, ale nebylo mi to vůbec 

nic platné. Z těch pracek se nedalo vyklouznout. Najednou se mi zatmělo před očima a 

poslední věc, kterou jsem cítila, byla rána do hlavy…                      

S.  
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