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ORBIS IUVENTAS 

 

Číslo 1 / Září 2016-17 

SLOVO ÚVODEM 

Milí čtenáři, 

Zdravíme vás po dvouměsíčním oddechu a zároveň 

vám přejeme poklidný školní rok (který asi klidný nikdy 

nebude). Doufáme, že se vám náš časopis bude líbit i 

tento rok. Všechny, kteří by měli zájem se k nám přidat 

s radostí uvítáme, stejně jako všechny letošní 

„prvňáčky.“ K tomuto číslu přidáváme varování: „Dávejte 

si pozor na docházku (nesměla by překročit víc jak 

20 %) jinak se budete hoooodně divit.“  A jako bonus 

přejeme: „Hodně zdaru a úspěchu v tomto školním 

roce.“ 

A jako vždycky následuje citát: 

„Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 

60 minut.“  Sofoklés 
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Těšíme se na vás! 

Neváhej se k nám přidat!!! 
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Tak jako minulý rok jsme pro vás měli soutěž týkající se lva, naší titulní stránky, tak 

stejně  letos pro vás máme novou celoroční, školní soutěž týkající se  Orla, naší 

hlavní stránky. Hledejte slovo (orel) obrázek, nebo tajenku či přesmyčku ukrývajícího 

orla. Slovo orel může být ukryto i v článku.  Když objevíte orla, Napište nám kolikrát 

jste ho v časopise viděli, na jaké straně a ve kterém čísle časopisu (hlavní strana 

neplatí), případně v jakém článku a to na náš email: casopis.iuventas@seznam.cz. 

Nesmí tam chybět jméno a příjmení, jinak bychom vás nemohli odměnit. Hrajeme o 

skvělé ceny. Tato soutěž trvá do 24. 6. 2017. Vyhrát můžete v kterérmkoli čísle. 

Úspěšné hledání vám přeje celý redakční tým! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

s Dr. Lubomírem Jančárem  

Ve dnech 28. 9. – 4. 10. 2016 

Na naší škole proběhne série přednášek a konzultací pro širokou veřejnost. 

Cíl: uvedení do problematiky, nástin nových možností a postupů při diagnostice nemocí a 
následné léčbě. Délka přednášek je od 9:00 do 12:00 hod.  

Jsou vítány vaše připomínky, dotazy, další podněty, … 

v budově školy IUVENTAS, 

   28. 9. Parazité a moderní člověk 

Jsou zde déle než lidstvo. Těžce se s nimi bojuje. Co vše mají na svědomí? Domácí mazlíčky 
odčervujeme a co my? Pověry versus fakta. Postupy léčení, vyšetření. 

29. 9. Rakovina, nové možnosti včasné a novodobé diagnostiky 

Proč stále roste počet nemocných s rakovinou? Dopady chemoterapie na lidský organismus. Lze 
to i jinak? 

30. 9. Zapomenuté metody léčení 

Objevujeme již objevené. Proč jsou zakazovány nebo omezovány látky prospěšné člověku? 

3. 10. Alergie u dětí i dospělých 

Proč se zvyšuje počet alergiků? Co vše ovlivňuje vznik alergie? Dá se alergie léčit a vyléčit? Proč 
lékaři léčí pouze projevy alergie a příčinu nechávají bez povšimnutí? 

4. 10. Detoxikace, antioxidanty, volné kyslíkové radikály ... 

Spousty pojmů moderní doby, co si můžeme pod těmito termíny představit a jak dalece jsme 
schopni tohle ovlivnit ? Potravinové "doplňky", co vlastně máme doplňovat? 

13. 9. 2016 – proběhla exkurze pro zdravotnická lycea 1-3. ročník. Exkurze se konala 

v Opavě, a to konkrétně v muzeu ošetřovatelství a v muzeu patologie, kde jako bonus 

prohlídky jsme si mohli projít laboratoře i pitevnu. 

 Věděli jste, že 80 % práce na patologii, tvoří zkoumání tkání pacientů po operaci? 

Taková tkáň je zkoumaná na nádory, cysty, záněty a další nemoci… 

mailto:casopis.iuventas@seznam.cz
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Nevíte, co si přečíst! Knih v povinném seznamu je sice hodně, ale je těžké si nějakou 

vybrat. Dáme vám tip! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Co jste tak potlučený? 

Dostal jsem psa.., a je to boxer. 

2. Kočka říká praseti: "Prase, já znám tvůj osud." 

Prase: "Ty jsi četla můj horoskop?" 

Kočka: "Ne, kuchařku." 

 

 

 

 

1. Pygmalion – George Bernard Shaw 

Jedná se o velmi realistické drama. Takže tato kniha není pro pohádkáře. Jedná se o 

komedii. Podle této knihy napsané v roce 1913 se odehrál světový muzikál „My fair lady“. 

Čtete v podstatě scénář. 

Květinářka Líza je prostého původu a přichází za fonetikem Higginsem, který ji má naučit 

správně mluvit. V té době je u Higginse jeho přítel Pickering, se kterým se vsází, že z Lízy 

udělá vévodkyni… (Jak to asi dopadne?) 

Kniha je psaná humornou mluvou (zachycuje hovorovou řeč Lízy i tu vybranou Higginse). 

V dramatu je i pár docela vtipných příhod ze zaučování Lízy na vévodkyni. Čte se lehce a děj 

je jednoduchý. Nečtenáře navíc potěší, že má do sta stran. 

2.  Miláček – Guy de Maupassant 

Miláček je rovněž realistický román, který byl napsán v roce 1885. Je obsáhlejší, cca 340 

stran.  

 Je to příběh zchudlého Georgese Duroye, který náhodou potká svého přítele Forestiera a 

ten mu nabídne práci novináře. Neví ale jak má psát, a tak mu pmůže Forestierova žena 

Madeleine. Duroy se snaží dostat se ve své pozici do nejvyšších kruhů a to se mu daří přes 

ženy. Po smrti Forestiera se hrne na jeho místo… (A co dál?) 

Příběh o tom, co všechno je schopen udělat sebevědomý člověk a taky o tom, co ženy 

znamenaly pro muže i když jejich postavení bylo leckdy ošidné.     

Doporučujeme taky Kuličku, která je od stejného autora a je to povídka. 

 

 3. Přijde Pepíček za maminkou, že ho bolí hlava. 

"Maminko, mě bolí hlava." 

Maminka mu odpoví: "Víš Pepíčku, musíš hodně pít." 

Pepíček: "Dobře, takže kde je kořalka?" 
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Učitel Student 

„Kdo půjde k tabuli?“ Ticho 

„Kdo chce být zkoušený?“ Ticho 

„Tak začneme.“ Hluk 

Zkoušení Ticho, přerušované: „Já nevím.“ 

Domácí úkol Vlna nesouhlasného protestu 

Test „Už zas?“ 

Výklad a zápis Nuda a utrpení 

„Chápete to?“ „Jak bychom mohli, když mluvíte jiným jazykem?“ 

Stalo se to 

našeho letopočtu, 

nebo před naším 

letopočtem? 

Tohle bude na 
testu taky? 

Můžu na 

záchod? 

Nemám úkol, 

protože jsem o 

něm nevěděla. 

Já to nechápu. 

Můžete to 

zopakovat? 

Píše se tam 

měkké nebo 

tvrdé y? 

Učivo nemám, 

protože jsem 

nebyla ve škole. 

Nemám to 

v sešitě, takže 

jsme to nebrali. 

Já nevím. 

Už je to 

všechno? 

Mě to nebaví! 
Kdy bude 

přestávka? Kčemu mi to 

v životě bude? 

Nemůžem to napsat 

jindy? 

Manuál učitele 

 Vyvarovat se otázce: 

„Rozumíte tomu?“ 

 Všímat si toho, co 

v hodině dělají studenti 

 Zjednodušit výklad na to 

nejnutnější. 

 Zadat test tak, aby to 

nebyla úplná katastrofa 

Manuál studenta 

 Horlivě přikyvovat, i když 

ani nevím, o čem je řeč. 

 Čmárat si do sešitu. 

(Vypadá to, že dávám 

pozor.) 

 Nakukovat k sousedovi a 

ujistit se, že ví stejné 

houby, co já. 

 Objevit universální 

schéma odpovědí 

(ABBCDA) 
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V jedné průmyslové továrně, kde se vyrábělo velké množství anorganických a organických 

látek včetně plynů, se pracovníkům povedlo vytvořit 2x větší množství vodíku než obvykle. 

Rozhodli se ho umístit do ocelových láhví a schovat ho na jiné chvíle. Při napouštění láhví se 

jedné molekule vodíku podařilo uniknout do ovzduší. Hledal místo, kde by mohl najít cestu 

ven a najít si někoho s kým by vytvořil sloučeninu. Po dlouhém hledání našel cestu ven a 

čekal, že venku bude spousta rostlin produkujících kyslík. Byl však na omylu. Okolo továrny 

nebyla žádná rostlina, žádný organizmus obsahující buňky schopné fotosyntézy. Na metry 

daleko byl obrovský plot, za kterým se asi několik kilometrů daleko zelenala krajina rostlinami 

a stromy. Vodík věděl, že na tak dlouhou cestu nemá, a kdyby to zkusil, tak si ho najde vítr, 

který by ho vznesl do nebes, kde je sourozenec od kyslíku – ozon, který nemá vodík v lásce. 

Vodíku nic jiného nezbývalo, tak se opatrně vznášel nad zemí a dával pozor na větrné 

aktivity. Najednou se vodík zastaví… Kde se vzala, tu se vzala. Před vodíkem se tyčí malá 

rostlinka. Je to kopřiva dvoudomá. Vodík se k ní usadí a čeká, až bude vypuštěna molekula 

kyslíku. Po dlouhém čekání vodík cítí, jak z lístečku kopřivy se snaží vytlačit kyslík. Vodík 

štěstím bez sebe doufá, že kyslík bude mít o vytvoření molekuly zájem. Poté co se kyslíku 

podaří dostat se z lístku, přijde k vodíku a říká: „Kde máš druhou molekulu?“. „Nemám, jsem 

sám“, odpověděl vodík. „Nemůžu s tebou vytvořit molekulu vody, protože nejste dva, 

maximálně můžeme vytvořit peroxid vodíku, ale ten moc té ubohé rostlince nepomůže…“ 

řekl smutně kyslík. „Mám moc přírody, jsem trochu silnější molekula, a kdybychom se spojili,  

oživíme celou pustou krajinu a ta malá kopřiva bude dost silná na to rozmnožit se. Peroxid 

vodíku by tuto krajinu vyhubil nadobro“, dodal kyslík. Vodík přemýšlel jak sehnat bráchu, 

ovšem všichni bratři jsou uzavření v ocelových láhvích a jsou připraveni na průmyslové 

využití. Dny a noci plynuly a malá rostlinka ztrácela energii, tekutiny a živý charakter. 

Trichomy se zmenšovaly a postupně usychaly. Rostlinky se totiž zmocnila plazmolýza. Obě 

molekuly byly nešťastné a zoufalé, že nevytvoří vodu pro malou kopřivu. Ale zázrakem se 

objeví kousek od dvou molekul ozon a říká: „Takže aby bylo jasno, já si nepřeju, aby se mi 

nahoře zabydloval nějaký vodík. Jsem na to alergický a moc dobře víš bratře, že to 

nesnáším!“. Ozon vyhodí na pustou zem další molekulu vodíku, který hledal taky 

společenský prvek, ale vítr ho odnesl do nebes. „Doufám, že se to nebude opakovat, jinak ty 

vodíky budu házet do kosmického prostoru, kde si s nimi pohrajou fyzikální zákony!“, zařval 

ozon a zmizel zpět nahoru. „Kyslíku! Jsme dva! Vytvoříme molekulu vody?“ vykřikl radostí 

vodík. „Proč ne, jdeme na to! Pomůžeme okolí a malé kopřivě!“, ohlásil hrdě kyslík. Došlo ke 

spojení: 2H₂ + O₂ → 2H₂O. Mocná molekula vody pomocí silného kyslíku vytvořila 

Cumulonimbus calvus (bouřkový oblak) a spustil se velmi silný déšť s životadárnými účinky. 

Poté, co oblak zanikl, malé kopřivě se vytvořil tzv. tugor. Kopřiva dorostla do neuvěřitelných 

3,5 metrů a kolem ní se začala krajina zelenat různými typy rostlin včetně malých kopřiv 

dvoudomých kolem ní. Kopřiva vypustila do vzduchu vzkaz rozpadlému oblaku, který zněl: 

„Kyslíku, věděla jsem, že mi v nejhorší situaci pomůžeš“. Oblak se díky vzkazu přeměnil na 

Nibostratus (dešťová sloha) a spustil slabou přeháňku, chtěl tím kopřivě vzkázat „Nemáš 

zač, byl jsem tvým dlužníkem“. 

Vojta Kropáček ZdL 2 
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V červáncích se teplo chvěje, 

jako národ touhou pěje. 

Ptáček křídla roztahuje, 

ale vzlétnout neuměje. 

 

Pevná síla brání v letu, 

ani ptáčku ani světu, 

nenabídne útěchu. 

Nic nevede k úspěchu. 

 

Voda skrápí širou pláni, 

ucítíš ji na své dlani, 

až nás v řady postaví,  

tak nás všechny otráví. 

  

Uhasí a zdupou plamen, 

z našich tužeb, navžd 

kámen. 

Nikdo nevysloví „Ámen“ 

Ze všech bude totiž kámen. 

Zuzana Zdražilová 

Jednou, takhle z podvečera, nečekaně, 

zablikala nenadále, hladovým okem na 

mě 

baterie mého milovaného mobilu. 

„Neboj, za chvíli tě nabiju! 

Teď jsem uprostřed napínavého boje 

Ještě dokoupím si nové zbroje.“ 

Baterka se stále dožaduje mojí 

pozornosti. 

„Ještě chvíli, hraju, ještě je tě dosti.“ 

Displej znenadání zhasíná, 

To ne, body mi to odčítá. 

Kde je kabel, nabíječka, honem! 

Tma jak v pytli všude kolem. 

Vždyť před chvílí se teprve smrákalo! 

Kdy to černé temno nastalo? 

Vlna studeného potu mě polívá. 

Jak dlouho se bez připojení přežívá? 

Dále tápu, šátrám, kolem sebe, 

hrůzou už jsem skoro mimo sebe. 

Minutu, dvě, tři už jsem bez spojení! 

Pomoc, myšlenky se mi v hlavě honí! 

Jsem sám se svou myslí?!? 

Ono mi to v hlavě myslí? 

Už mám svou nabíječku, sláva! 

Už může zase vypnout moje hlava? 

 

Jen se ještě připojit k sítí. 

Za chvílí mi mobil zas zasvítí. 

Opět budu ne netu online. 

Co je miláček ani neblikne! 

Někdo odřízl mě od zdroje! 

Hrůza, děs, no co to je? 

V tom děsném okamžiku slyším 

zvonění 

otvírám oči a vypínám budíku 

dunění. 

Ulehčeně vydechnu, 

Noční můra, už není tu. 

Zahledím se do svého displeje 

A studený pot mě znovu poleje 

Mrká na mě varovně 

_Lev_ 
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1. Z čeho máte největší strach? 

2. Jak si rozumíte s počítačem a jak dlouho na něm jste za den? 

3. Co vás nejvíce baví? (zájmy, čumění z okna, mytí nádobí…) 

4. Sbíráte něco? (známky, sbírka prošlé čokolády či špinavých ponožek, cukry z restaurací…) 

5. Váš největší průšvih, který se vám stal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Co vás napadne, když se řekne zvonek?: „Přestávka“ 

Co vás napadne, když se řekne jídelna?: „Vůně, hlad“ 

Hlavní rys: Nenápadnost 

Podivná úchylka: „Hlazení kočičího kožíšku“ 

Vždy: Má úsměv na tváři. 

Co ji naštve: „Neslušné chování, vymlouvání a lhaní“ 

Její typické jídlo: „Pizza“  

Vysněná dovolená: „Skandinávie, Aljaška, severské 

země“ (možná byla v minulém životě Viking) 

1. „Největší strach mám ze samoty, opuštěnosti.“  

2. „S počítačem si moc nerozumím. Chodím na něj 

dle potřeby, ale pokud nemusím, tak mě tam nikdo 

nedostane.“ (super, další technofób do party) 

3. „Baví mě spousta věcí. Mám ráda přírodu, i to 

koukání z okna. Také čtu a vařím, ale musí to 

chutnat. Taky zbožňuji nicnedělání, ale nemám na 

něj čas.“ 

4. „Poslední dobou nesbírám nic, snad jen opuštěná 

zvířata.“(A máte doma zverimex?) 

5. „Nejčastější  průšvihy jsou z mojí zapomnětlivosti. 

Taková ta klasika. Rozbila jsem auto a v dětství to 

byla zamlčená 5. To byl randál!“ 

 

Co tě napadne, když se řekne zvonek?: „Otrava“ 

Co tě napadne, když se řekne jídelna? „Láska“ 

Oblíbený předmět: „Tělocvik“ 

Neoblíbený předmět: „Občanka“ 

Poznáte ji podle: Hluku (nebo podle sestry dvojče) 

Vždy: dobrá nálada a pohodový postoj (takže nejspíš 

spánek) 

Co ji naštve: „Srážka s blbcem“ 

Typické jídlo: „Omáčky a spousta knedlíků“ 

Vysněná dovolená: „adrenalinové zájezdy“ 

1. „Hodně lidí má strach z pavouků, ale já mám strach, 
když ty pavouky nemám pod kontrolou.“ (možná se je snaží 
převychovat) 

2. „Někdy mám chuť ten počítač rozflákat. Moc na něm 
nejsem.“ 

3. „Chovám potkany, zahradničím a blbnu. Jsem ráda 
s kámoši. A taky vypadnu z Ostravy, cestuji.“ 

4. „Sbírám špinavé prádlo a kupím špinavé nádobí.“ (U ní 
doma to ale musí vypadat!) 

5.  „Kryla jsem kámošku při kouření a načapala nás 
učitelka. Taky jsem házela po učitelce cereální kuličky a 
hezky to křupalo.“ (hotový andílek)         Zuzana Zdražilová 

 

 

 

 

Mgr. Jana Vaňková 

Daniela Vítková 

ZdL 3 
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Před několika dny jsem byl požádán, abych napsal článek pro náš školní časopis. To pro mě nebylo 

nic nového, přece jenom články jsem psal pravidelně od začátku tohoto časopisu, avšak co tentokrát 

zaujalo mou, velmi míhavou, pozornost byl fakt, že můj článek měl tentokrát vycházet z ankety. 

Anketou byly myšleny malé papírky s devíti otázkami, které někteří z vás možná dostali (a někteří 

z vás mi je stále nevrátili a ano myslím tím tebe, Tomáši). 

Potom, co jsem dostal většinu anket zpátky, jsem přišel domů, sedl jsem si ke svému stolu, který 

vypadá, jako by nejen viděl pád berlínské zdi, ale i její stavbu, a začal jsem ankety hodnotit. Asi u 

třetího papíru jsem si řekl: ,,Dobrá práce“ a šel jsem hrát videohry.  Takhle to pokračovalo ještě 

několik dní, ale nakonec se mi podařilo vyhodnotit všechny ankety. 

Avšak to byl jen začátek mé práce, jelikož jsem stále musel vyřešit, o čem sakra psát. Téměř okamžitě 

mi bylo jasné, že o oblíbeném jídle psát nebudu. Pokud v sobě nemá opravdové svíčky, tak nevidím co 

zajímavého bych o svíčkové mohl napsat. 

Nakonec mě chytla otázka. ,,Kdyby ti někdo řekl, že ti splní jakékoliv přání, co by to bylo?“. 

A tak jsem se rozhodl, že tady projdu některými z odpovědí a řeknu vám, proč jsou naprosto dementní.  

Někteří z vás si možná říkají: ,,Vážně si chceš dělat srandu z nejmladších dětí na škole, protože 

upřímně odpověděly na pár otázek?“. Má odpověď je ano. 

 

1. Mít 3 další přání. 
Bylo tady několik takových, kteří na tuhle otázku odpověděli stylem, mít x dalších přání. A neberte 

mě špatně, myslím si, že kdokoliv dá takhle neoriginální odpověď, nejspíš spadl ze mnoha schodů, 

když ho rodiče zrovna brali z porodnice. 

Ale tahle odpověď mě zaujala, jelikož tady náš anonymní člověk dal zrovna 3 přání. Když už jsem se 

rozhodl napsat takhle neoriginální odpověď, tak aspoň jdu naplno a řeknu dalších trilión přání a ne jen 

tři. 

Ale na jeho obhajobu napsal, že jedna z jeho oblíbených skupin je Wu-Tang Clan a jeho oblíbený film 

je Straight outta compton, takže aspoň má dobrý styl v muzice. 

Finální slova: Fuck da police!!! 

 

2. Ať mě seznámí s někým slavným. 
Začněme pozitiva. Dívka, která tohle napsala, byla jediný člověk, který odpověděl, jako by jí přání 

plnila nějaká osoba, což je v otázce dané, takže dobrá práce. 

Na druhou stranu, ať mě seznámí s někým slavným? Vážně? Představte si, že před sebou máte osobu, 

jejíž moc je tak velká, že umí realitou manipulovat rychleji než Severokorejčan stihne říct: „Ať žije 

Kim Čong-un.“ 

Představte si, že před sebou máte takovou osobu a ona vám chce splnit přání. Vážně byste řekli:       

,,Hej, neznáš se náhodou s DiCapriem.“ 

Finální slova: Angelina a Bradd se právě rozcházejí. Jestli se chceš velmi důkladně seznámit s někým 

slavným. Teď máš šanci. 

3. iPhone 6S 
U téhle odpovědi je můj problém podobný jako u čísla 2. Proč mít tak malé ambice, když před sebou 

máte doslova celý svět. Ale tady v téhle odpovědi vyplývají na povrch mé osobní problémy s krabicí 

špatných nápadů, jež se vydává za společnost jménem Apple. 

Samozřejmě jako dobrý žurnalista odložím své osobní problémy a budu čistě objektivní. Teď si 

samozřejmě dělám naprostou a nefalšovanou srandu. 
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iPhone 6S. Další přístroj, který se liší od svého minulého produktu tak minimálně, že si nezaslouží 

nové číslo. Ale samozřejmě poslušné ovce, které si říkají Apple zákazníci by si koupili opravdické 

jablko za dvanáct tisíc, kdyby to bylo v Apple krabici.  

Finální myšlenky: Jestli pořád chceš iPhone 6s, tak si jen buď vědom, že baterka na tom mobilu zemře 

rychleji, než černoch v hororovém filmu. 

Bonus: 

Být šťastná 

Tuhle odpověď napsala nějaká studentka a musím upřímně říct, že tohle je nejlepší odpověď, která 

může být. Někteří si přáli peníze, jiní vysněnou práci a to jsou všechno ok odpovědi, ale když se vážně 

dostaneme ke kosti celé záležitosti, není štěstí ta jediná věc, kterou všichni z nás chtějí.  

A peníze, práce ani debilní iPhone 6S nám štěstí nepřinesou a kdo si tohle dokáže uvědomit, je o krok 

blíž k tomu, být doopravdy šťastný.                                                                           Kassy Condé 

 
 
 
     Je 2. května 2016, 7:45 ráno. Právě mi začíná čtrnáctidenní souvislá praxe v 
rámci pedagogiky na Základní škole Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Tato škola je 
zaměřená na handicapované děti. 
     Nacházím se se svými třemi spolužáky v budově školy, tedy konkrétně v kabinetu. 
Paní profesorka nám předává před naším nástupem do role asistentů informace o 
třídách a dětech. Můžeme si vybrat, do jaké třídy bychom chtěli jít. Vybírám si třídu 
kombinovanou. Chodí do ní páťáci, šesťáci a sedmáci. 
     Vcházím do třídy a pozdravím se s dětmi. Když se podívám kolem sebe, padá na 
mě lítost. Všechny ty děti jsou šťastné a svým způsobem vyjadřují radost z mé 
přítomnosti. To mě těší. Už teď mám ty děti ráda. 
     Začíná první hodina, a to hodina matematiky. Všímám si žáka, který se na mě 
mile usmívá, tak si k němu přisedám do lavice. Myslím, že právě toto dítě bude 
potřebovat mou asistenci zřejmě nejvíc. 
Vůbec nemluví, ale zkouším ho navést, aby řekl ahoj. 
„Ahoj.“ říkám mu. Nic. Zkouším znovu: „Ahoj.“ Opět nic. Dobře, nebudu ho trápit. Žák 
trpí Rubinsteinovým syndromem, trpí onemocněním srdce a jícnu, má vadu zraku a 
řeči. Jen se na mě bezmocně kouká modrýma očima. 
     Vrhneme se na matematiku. Paní profesorka mi podává list papíru se slovy: „On 
toho stejně moc nezvládne, za chvíli se nebude soustředit, tak ho nech tak.“ 
Tohle jsem nečekala, ale zkusíme to. Počítám s ním příklady typu 1 + 1, 2 + 2 a 
podobně. 
Žák neví, co po něm chci, a nejeví zájem. Jak mu mám vysvětlit, co má počítat? 
Zkouším to s obrázky. Kreslím na papír dva pejsky a další dva vedle toho. Výsledek 
má napsat číslem. Chápe to! Píše číslo do výsledku. I když to není čtyřka, ale pětka, 
přesto je to pokrok. 
     Žák náhle odmítá držet v ruce pastelku, kterou píše a odsunuje se od lavice. Co 
se děje? Zřejmě si chce odpočinout po tak náročném výkonu. 
     Jdu k žákovi, který je na vozíčku. Zdá se, že počítá příklady pro sedmou třídu. 
Žádá mě, abych mu odbrzdila vozík, protože chce jet k umyvadlu. Odbržďuji ho, ale 
on trochu popojíždí dozadu, až naráží do lavice za ním. 
„Omlouvám se,“ říkám mu, „to je poprvé, co odbržďuji vozík.“ On se směje a 
odpovídá: „To nevadí.“ Směje se dál i s ostatními dětmi. 
     Dětem začíná přestávka a já vycházím ze třídy. Najednou ke mně přichází žák, 
kterému jsem asistovala, a říká mi: „Ahóóó.“  On mi právě řekl ahoj. Mám velkou 
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radost. 
     Tento den mi přinesl mnoho zkušeností a doufám, že celá praxe bude pro mě 
přínosem.                 Diana Boldiová PedL 4 
                                         
                                                                                                   Diana Boldiová PedL 
 

Je státní celek a konstituční monarchie ležící v severní Evropě a částí v Severní 

Americe. Dánské království se skládá z třech celků: vlastního Dánska, Faerských 

ostrovů a Grónska, ležícího v Severní Americe. 

Grónsko a Faerské ostrovy patřící oficiálně také k Dánsku, disponují autonomií, 

nepatří do Evropské unie a každý z nich deleguje dva zástupce do parlamentu.  

Pro vztah kontinentálního Dánska a obou autonomních území (Faerských 

ostrovů a Grónska) je používán polooficiální termín Spojené království Dánska. 

Dánsko je nejmenší ze severských zemí, neleží však na Skandinávském 

poloostrově. Je tvořeno Jutským poloostrovem, ostrovy Fyn, Sjælland a stovkami 

dalších menších ostrovů. Na východě je omýváno Baltským mořem a 

na západě mořem Severním.  

Jedinou suchou hranici má Dánsko na jihu s Německem, další blízké 

země jsou na jihu Polsko, na severu a severovýchodě Švédsko a na 

severu Norsko.  

Jako hlava státu má moc výkonnou formálně v rukou královna Markéta II.  

V Dánsku je stále státní církví od reformace dánská (evangelická) církev. Její vliv ve 

společnosti klesá, podobně i pomalu klesá počet jejích příslušníků. V roce 2013 to 

bylo 4 430 643 obyvatel, což představovalo 79,1 %. Snižuje se i návštěvnost 

bohoslužeb a členství v církvi je více formální. Naopak narůstá počet obyvatel bez 

vyznání. S příchodem emigrantů stoupá počet muslimů - Turci, Arabové. Islám je 

dnes druhým nejrozšířenějším náboženstvím v Dánsku a počet jeho přívrženců stále 

stoupá. Žije zde přibližně 270 000 muslimů, což je 5 % obyvatel. Kromě nich žije v 

zemi i skupina buddhistů - 20 000, tj. 0,4 %.  

Most přes Velký Belt je visutý most překonávající průliv Velký Belt mezi 

městy Korsør a Nyborg a spojující tak dva největší dánské ostrovy, Sjaelland a Fyn. 

Spojení přes Velký Belt, dlouhé 18 km, bylo dokončeno v roce 1998 a zahrnuje 

čtyřproudou dálnici a dvoukolejnou železniční trať.  

V západní části z ostrova Fyn na ostrůvek Sprogø, ležící uprostřed úžiny, vedou 

dálnice i železnice paralelně po nízkém 6 611 m dlouhém mostě.  

Pod východní část úžiny se železnice zanořuje do dvojitého podmořského tunelu, 

zatímco silnice ji překonává velkolepým visutým mostem dlouhým 6 790 m. 

Jan Vilášek PedL-2 
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Předpověď na září, říjen 

Září není jako ostatní měsíce nějak důležitý, ale přináší s sebou jednu věc, nový 

školní rok, který bude ne skoro pro všechny procházka růžovým sadem. Ale i tak to 

nějak přežijeme jako minulý školní rok =). Už od 12. 9. se můžeme těšit na normální 

rozvrh s předměty, které nás budou doprovázet po celý školní rok. Určitě se to 

neobejde bez komplikací, ale co bude dál, se dozvíte v předpovědi na říjen (viz níže).  

 

Říjen je už o něco komplikovanější než září. Neustále si musíme zvykat, že už 

nejsou prázdniny a to nás přivádí do situací, kdy nás ovlivní negativní vlivy, které byly 

i v minulém školním roce. Může to být např. nesoustředěnost, pocení, koktání, pocit, 

kdy si až tak na 100 % nevěříme, a nervozita. Už od září tak i v říjnu očekávejme 

občasné zkoušení a testy, které nedopadnou vždy podle našich představ. Občasné 

zkoušení bude především z češtiny, biologie a fyziky, místy i z chemie a matematiky, 

vzácně i z dějepisu a nevylučuje se ani estetické vzdělávání. Další informace se 

dozvíte v předpovědi na listopad =) 

Meteorolog Horácio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale no tak, dej 

už mi taky. 

Smutně koukám. 


