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Kristián Toman a Tobiáš Ulovec, 9.A

Byl jste někdy věřící, když jste byl malý?
Nepamatuji si, že bych tuhle otázku nějak řešil, protože do kostela jsme nechodili,
ani nám rodiče doma nic o Pánu Bohu neříkali. Mám jednu vzpomínku na návštěvu
v kostele, kde jsem jako malý kluk byl se
svojí tetou. Byl to obrovský kostel, docela
špinavý a temný, ale neskutečně vznešený.
Kněz něco dělal u oltáře a já nějak vycítil,
že bych si měl kleknout, a i když mi říkali, že nemusím, protože
nejsem křesťan. Prostě jsem vnímal, že tam je „Někdo Vznešený a
Veliký“ přítomen. Asi to bylo jedno z mých prvních setkání s Bohem,
které jsem si matně uvědomoval.
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Do kolikáté třídy jste měl samé jedničky?
Myslím, že skoro celý první stupeň, jen jsem vždycky bojoval
s hudební výchovou a bylo docela legrační, že ještě na gymnáziu
v „prváku“ se (tehdy soudružka) učitelka třídní snažila dostat mne do
školního sboru s tím, že zpívat se naučí každý. Asi ji to vycházelo, než
potkala moji osobu - nakonec to vzdala s tím, že jsem opravdu beznadějný případ. Zpěv a hudbu mám stejně stále rád.

Vedli Vás rodiče ke křesťanství?
Jsem z rodiny, kde se o víře v Boha nikdy nemluvilo, a musím se
přiznat, že jsem o tom ani moc nepřemýšlel. Moje teta chodila do kostela a občas nám s bráchou něco řekla, ale nebrali jsme ji vážně. Teprve na konci základní školy jsem začal přemýšlet, jestli Bůh je nebo
není, a tohle „hledání“ pokračovalo na gymnáziu a
vedlo až ke křtu. Později
mi došlo, že Bůh mne vlastně celou dobu „hledal“, ale
byl jsem dost velký trouba, a proto to trvalo tak
dlouho, než mi to „došlo“.
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Jak to, že jste kněz?
Pán Bůh má prostě smysl pro humor, tak si mne povolal. Studoval
jsem filosofii, historii a archívnictví, o kněžství jsem začal tak trochu
„přemýšlet“ po křtu, ale trvalo to víc jak deset let, než jsem byl
ochotný říci Pánu Bohu „ano“. Nezáleží tolik na tom, jaké má člověk
představy, ale spíše na odvaze ptát se, kde je to „moje“ místo, kam
mne Bůh volá. Rozhodně pro člověka vždy připraví to nejlepší dobrodružství. Ani ve snu by mne nenapadlo, že jednou budu knězem a už
vůbec by mne nenapadlo, že budu mít

něco společného se školou

(moje maminka i teta byly učitelky a já si vždycky říkal, že nikdy nebudu učit a rozhodně nebudu jako ony). A vidíte, jaký je Hospodin
šprýmař! Rozhodně mám svoje povolání rád a nikdy jsem nelitoval.

Čím jste chtěl být, když jste byl malý?
Když už jsem nemohl být rytířem, tak alespoň hajným. Nevyšlo to.

Děkujeme za rozhovor
Rozárie Borecká a Jasmína Bahová, 6.A
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4. 12. 2015 navštívíme Linec /Linz/
v Rakousku a muzeum Ars Electronica Center

Navštivte muzeum budoucnosti! Očekávají vás zde mimořádné výstavy s interaktivními exponáty, jichž se můžete dotýkat, manipulovat s nimi a přitom hravou formou odhalovat princip jejich funkce. Ars Electronica Center se vždy zaměřuje na novinky: témata budoucnosti tvoří obsah výstav dneška. Předmětem
zájmu jsou nové technologie a jejich působení na umění, společnost a každého
jednotlivce. Nemusíte být zrovna expertem v daném oboru, vystavené exponáty
zaujmou všechny návštěvníky bez ohledu na národnost, věk či profesi. V každém případě se můžete těšit na velké dobrodružství, nové poznatky a mnoho
krásných zážitků. Projekt Ars Electronica existuje od roku 1979. Tehdy také
vznikl festival, který od té doby každoročně navštěvují tisíce umělců a odborníků z celého světa. V roce 1987 byla založena platforma „Prix Ars Electronica“,
nejvýše dotovaná soutěž v oboru počítačového umění na světě. V roce 1996 zahájila svou činnost „Ars Electronica Futurelab“ (Laboratoř budoucnosti).
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Jejím hlavním posláním je spolupráce na přípravě výstav a inovativních
projektů v muzeu, ale i práce na externích zakázkách. Ve stejném roce se otevřely brány „Ars Electronica Center“, muzea budoucnosti, které zpřístupňuje a popularizuje veškerá témata v rámci Ars Electronica. Nová budova muzea s moderní prosklenou fasádou byla otevřena v roce 2009.
připravila Marie Hojná

Marie Kaucká, 7.A

6

CHRISTIAN MORGENSTERN
Die Trichter
Zwei Trichter wandeln durch die Nacht.
Durch ihres Rumpfs verengten Schacht
fließt weißes Mondlicht
still und heiter
auf ihren
Waldweg
u.s.
w.
Trychtýře
překlad: Josef Hiršal
Dva trychtýře jdou noční tmou,
těl jejich úzkou skulinou
proudí jas luny
klidně, stále
na cestu
lesem
a. t.

Die zwei Wurzeln
Zwei Tannenwurzeln groß und alt
unterhalten sich im Wald.
Was droben in den Wipfeln rauscht,
das wird hier unten ausgetauscht.
Ein altes Eichhorn sitzt dabei
und strickt wohl Strümpfe für die zwei.
Die eine sagt: knig. Die andre sagt: knag.
Das ist genug für einen Tag.

Dva kořeny
Dva kořeny v lese leží,
baví se, jak život běží.
co nahoře šumí v listí,
to se tady dole zjistí.
Veverka plete punčochy,
pro ty dva staré lenochy.
Ten jeden řekne knik. Ten
Druhý knak. Druhý den
pokračují pak.
(překlad Egon Bondy)

připravila Hana Svobodová
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TVORBA PODLE CHRISTIANA MORGENSTERNA
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IN DEM HAUS
IST
KLAUS
Ondřej Novák, 9.A

Was werden wir in den Sommerferien machen?

In den Sommerferien möchte ich mit meiner Freundin nach
Frankreich fliegen. Ich werde intensiv Tennis trainieren und im
Meer baden. Ich werde dort eine Party geben.
Im August werden wir mit meiner Familie eine große Reise machen: nach Rom, Paris oder nach Berlin.
Monika Jonczyová a Eliška Štruncová, 9.A
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WITZE
„Na, Fabian, wie war denn dein Urlaub?!“
„Schrecklich! Im Hotel hatte ich Zimmer Nummer hundert. Und vom
Türschild ist die Eins abgefallen!“

„Na, wo und wie haben Sie denn Ihren Urlaub verbracht?“
„Zehn Stunden im Auto, halbe Stunde im Hotel, drei Stunden beim
Wandern, ein paar Sekunden mit Fliegen, neun Stunden in einer
Schlucht und drei Wochen im Krankenhaus.“

Beim Sportunterricht liegen alle auf dem Rücken und fahren Rad.
„He, Florian! warum machst du nicht mit? Du liegst ja ganz ruhig da!“,
schimpft der Lehrer,
„Sehen Sie es nicht? Ich fahre gerade bergab!“

Winkt ein Gast im Lokal dem Kellner: „Herr Ober, ich habe jetzt
schon zehnmal ein Schnitzel bestellt!“ „Ja, bei so großen Mengen dauert es eben ein bisschen länger, mein Herr!“

připravila Zdeňka Michlová

9

10



Máme hodně předmětů, nejnovější předmět je pro nás zejména
fyzika a biologie.



Těžké je na tom to, že se pořád přesouváme a že si doteď nemůžeme zapamatovat, v jaké učebně jsme. Lítáme z jednoho patra
do druhého a vůbec nic nestíháme. Ani si nemáme čas s někým popovídat.



Na každý předmět máme jiného učitele a chodíme do jiné učebny.



Měli jsme adapťák, na kterém jsme byli spolu s béčkem. Bylo to
tam skvělé. Každému se započítávaly body zvlášť a skupinky se
každý den měnily.



Máme tu nové žáky – Emu, Kláru, Šimona a dalšího Šimona a Kryštofa.



Uprostřed hodiny se ozvalo hlášení, že je cvičná evakuace a že
máme zachovat klid. Měli jsme zrovna hodinu angličtiny a byli
jsme v mezipatře, a tak jsme šli první. Měli jsme přijít na velký
plácek Národního divadla. Když se vše vyřešilo, šli jsme zpět. Někdo říká, že opravdu hořelo a někdo zase, že ne.



Na druhém stupni mi připadá všechno strašně náročné. Ale jinak
se mi tu docela líbí, akorát bychom mohli mít míň úkolů.
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Docela mi na 2. stupni vyhovuje, že máme skříňky na klíč, ale
jsou moc malé.



Je to tu super, máme skvělé učitele a spoustu úkolů…



V nové škole se mi moc líbí, máme tam totiž bazén a fotbalové
hřiště.
připravila sestra Anděla

Pozvání na anglické divadlo
Dne 4.11. a 6.11. 2015 proběhla na naší škole v rámci jazykových
skupin žáků 4.B akce "Pozvání na anglické divadlo" . Do hodiny AJ byli pozváni spolužáci, kteří se učí letos druhým rokem francouzštinu a
němčinu.

Angličtináři

jim

zahráli

scénku

z

učebnice.

„V pátek 6.11. jsme pozvali k nám do třídy francouzštináře. Hráli

jsme jim divadlo s názvem Happy Family. Hrálo se mi dobře a myslím
si, že se nám divadlo povedlo“.
Klára Klesnilová, 4.B

„Mě se to moc líbilo. Hráli jsme němčinářům a francouzštinářům.

Vojta hrál dědečka, Ben hrál Jacka, Klárka hrála mámu, Verunka
hrála

Polly,

Markétka

hrála

Daisy“.

Antonín Theimer, 4.B
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DOJMY Z ANGLICKÉHO PŘEDSTAVENÍ
HAPPY FAMILY
„Z vystoupení Happy Family jsem měla velmi hezký pocit.
Moc se mi líbilo, že paní učitelka Vašková nás natáčela, než přišly děti
z francouzského jazyka.
Hráli jsme v anglickém jazyce pro děti z němčiny a francouzštiny. Aby všichni věděli, o čem se hrálo, nakonec jsme přehráli scénku ještě česky.
Já jsem hrála představení pro děti z francouzštiny. Před vystoupením jsem se
trochu bála, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Bylo to moc hezké a všichni se
dobře bavili“.
Alžběta Kosová, 4.B

připravila Mária Vašková
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Generation Gap by Tobiáš Ulovec and Albert Jarovký, 9.A
DIALOGUE 1
FATHER: Where were you?
SON: I was in a club.
F: Why didn't you phone home?
S: It was so loud there.
F: Why didn't you go outside to phone us?
S: Don't be so talkative, father. I'm very tired and sleepy.
F: Don't be cheeky. I'm your father!
S: I'm annoyed, dad.
F: You're one hour late. I'm very angry, my son!
S: Good night!
F: You are too naughty. I'm very disappointed.
S: OK. We'll talk tomorrow.
F: OK. Good night!
DIALOGUE 2
SON: Good morning.
FATHER: Good morning. Do you want something to eat?
S: Yes, please.
F: Help yourself.
S: I can't stand it. I want a tattoo.
F: What? You, you want a tattoo?!
15

S:Yes, I want Kylie Minogue on my shoulder.
F: Are you kidding me?!
S: Oh, please. I just want a small one.
F: No. I said no.
S: Oh please, please, please. All my friends have got one.
F: No! Definitely, not !
S: Come on, I'll pay for it with my own money.
F: With your own money? You haven't got any money. All your money
is my money!
S: You are a horrible father!
Correction by Mária Vašková
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