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ORBIS IUVENTAS 

 

Číslo 7/Březen 2016 

SLOVO ÚVODEM 

Vítáme vás znovu, 

tentokrát u březnového čísla. Jistě jste si všimli změny 

naší stránky. Je na ní lev, a to zcela záměrně. 

Vyhlašujeme totiž soutěž: „Kdo píše pod 

pseudonymem –lev-?“ O soutěži a jejich pravidlech se 

dozvíte na následujících stránkách. Nenechte si ujít 

další školní perličky a další skvělé články. Zapojte se 

do soutěže o odhalení tohoto školního fantoma. 

Je po prázdninách a čekají nás další, nyní velikonoční. 

Připomínám, že 27. 3. se mění čas na letní. Čtěte naše 

články a neváhejte se zapojit s novými. Posílejte vtipy, 

vlastní tvorbu, zajímavosti a mnoho dalšího… 

Upozorňuji na nové rubriky a to záhadná místa a 

umění. Nenechte si je ujít. Připojuji citát, který se 

neztratí: „Proti blbosti i bohové bojují marně.“  

Jan Werich                                              

Váš redakční tým 
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Andrew Warhole, lépe známý pod jménem  Andrew Warhol, je jednou  z 

nejokázelejších figurek amerického umění  20. let minulého století. Narodil se roku 

1928 v americké Pensylvánii  českým rodičům a  většinu svého života prožil  v New 

Yorku. 

Hodně věcí v jeho životě bylo excentrických. Nosil stříbrnou paruku, rád chodil do 

čistírny, kde trávil celé hodiny, užívající si zvuky praček, čističek  a pachy chemikálií . 

Miloval letiště a několikrát denně chodil přes letištní bezpečnost, jelikož jí nacházel 

fascinující a zvláštně inspirující.  

Teď si nejspíš říkáte: "To je sice zajimavé, ale kdyby mě zajímal člověk se stříbrnými 

vlasy, který se chová divně, pustím si Lady Gagu. Avšak rozdíl mezi Andy Warholem 

a Lady Gagou byl,  že Andyho práce měla hlubší smysl. Jaký smysl? Jsem rád, že se 

ptáte... 

Většina z nás stráví až moc času 
uvažování nad něčím lepším a 
mimořádným. Je normální mít pocit, že 
vzrušující věci se nedějí kolem nás, 
nejsou. Andy Warhol nás však nutí se 
znovu zadívat na věci, kterým bychom 
normálně nevěnovali žádnou pozornost. 
Nejslavněji provedl své kouzlo s 
plechovkami od polévek. Tím, že je 
nakreslil a dal je na stěnu, nám umožnil 
zachytit jejich krásu. Všímáme si jejich 
přitažlivých cedulek, silných, ale 
elegantních forem, jež jsou perfektně 
vybaveny na svoje použití. A proto, až 
někdy budete cítit, že ve světě kolem 
vás není žádná krása, či nadšení, dejte si před sebe plechovku a zadívejte se na ní. 
A možná, že uvidíte tu samou krásu ve všedních věcech, kterou viděl Andy Warhol… 

Štastný cynik 
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Proti: Když máte mobil položený na lavici, 
nutí vás to, a láká k tomu, abyste se do 
něj dívali, a je docela jedno za jakým 
účelem. Má to za následek, že přestáváte 
více či méně vnímat své okolí a pak 
můžete být velmi překvapeni, až vás 
někdo pošle k tabuli.  
Proti: Někteří, co hledí do mobilu, jsou 
schopni se fotit, nebo nahrávat učitele a 
toto je důvod k zabavení telefonu, protože 
je to trestné!!! 
Pro: Je pravda, že mobily by mohly být 
docela užitečné ve vyhledávání 
zajímavých informací.  Ale věřte, že 
vytáhnete-li jej bez svolení učitele, bude 
vám zabaven! 
Proti: Hromadné vybírání mobilů se zdá 
asi jako jediné řešení u těch, kteří mají 
problémy jej odložit. Ovšem najdou se i 
takoví, kteří mobil v hodinách nikdy 
nevytahují, a vůči nim je toto opatření 
nespravedlivé. Kupříkladu když si já 
položím mobil na okno, mnohdy ho tam 
nechám a to už vesele jedu autobusem 
domů. To se pak musím vracet. 
Pro: Nechejte nám mobily u sebe! 
V malém počtu uvidíte, kdo na něm je a 
kdo ne! Ve velkém počtu u těch, kteří na 
něm nejsou, vidíte, že se snaží pochopit 
vysvětlované učivo a nejsou na mobilu. U 
těch, kteří na něm jsou, buď jsou 
přesvědčeni, že dokonale chápou učivo, 
anebo je to momentálně nezajímá! To se 
pak ale projeví na jejich známkách! 
Toto je výzva pro všechny na mobilech, 
aby alespoň neznepříjemňovali školu jako 
vězení pro ty, co dávají v hodinách pozor. 
I učitelé na vás budou příjemnější a 
ochotnější vám pomoct, když budou 
vědět, že se snažíte! 

Zuzana Zdražilová 
 

 

 

 

Zahajujeme celoškolní soutěž: „Kdo píše pod pseudonymem –lev-???“ 

Zapojit se může opravdu každý. Cílem je uhodnout pravé jméno tohoto autora. 

V každém díle dostanete jednu nápovědu, která vám poodhalí autora. Hádat můžete už 

z tohoto čísla a své odpovědi můžete poslat na tento email: 

casopis.iuventas@seznam.cz. Do předmětu uveďte soutěž a 

vaše jméno a příjmení (třídu). Do zprávy napište vaše uhádnuté 

jméno autora i jeho (její) příjmení. Prvních pět účastníků 

soutěže, kteří odpoví správně, bude odměněno. Takže tady je 

první nápověda:  

Autor se vyskytuje na této škole! 
Tak hodně štěstí s hádáním! 
 

 

 

Představujeme vám naše typy: 

Hrad Helfštýn (Týn nad Bečvou, Olomoucký kraj)  

Zde si můžete prohlédnout hrad z 13. stol. a vystoupit 

na hradní věž. Vedle hradu se také nachází Outdoor 

park Helfštýn s lanovým bludištěm, trampolínami 

atd…přitom se tento park nachází asi 4 min chůze od 

hradu. 

Zámek Raduň (okres Opava, Moravskoslezký kraj) 

Prohlídka zámku nabízí více okruhů. 

V bezprostředním okolí si můžete projít zámecký park 

s rybníky. Můžete se podívat do zahrady a oranžérie 

a také barokní sýpky Raduň. Výhodou je, že zámek 

se nachází v našem kraji. 

Zámek Hradec nad Moravicí (Moravskoslezký kraj) 

Tento zámek nabízí dva delší prohlídkové okruhy. Od 

autobusové zastávky je to zhruba 300 m k zámku. Je 

možné projít si 2. nejrozsáhlejší park na Moravě. A 

taky dojít na Bezručovu vyhlídku (3 km od zámku), 

kde stojí rozhledna. Vstup na ni je zdarma. 

mailto:casopis.iuventas@seznam.cz
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE1_zRrIbLAhWLvRQKHRtNC8QQjRwIBw&url=http://zlaticko.blogerka.cz/Zabava/Hadanky&psig=AFQjCNFRMA9wRh6fP71Vk-crEn-r_vUKQw&ust=1456057809194697
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Občanka: „Co je to koalice?“ „Samice od koaly.“                           

Dějepis: „Kdo podle pověsti založil Řím?“ „Asterix a Obelix.“ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Věci, které 

jsem se učil 

Věci, které 

jsem pochopil 

Věci 

probírané na 

hodinách 

Věci na testu 

11 Nejčastějších otázek ve škole: 

Úhel pohledu 

Celý redakční tým 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjxzaPBwf_KAhXKa5oKHSFIAoUQjRwIBw&url=http://obrazky.vysmatej.cz/350/&psig=AFQjCNHkW_F921hGG5hGnUmhsxQus_u43g&ust=1455822940581555
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Záhady, které nemají řešení? 

Jedná se o mýtické město s 36 jeskynními mosty, bazény a sály. Je považováno za 

osmý div světa. Na dlouho upadlo toto místo v zapomnění, stáří se odhaduje na 2200 let a 

v roce 1992 jeskyně náhodou objevil jeden vesničan. Od té doby vzrůstají otázky, ale žádné 

odpovědi. Záhady: 

1. Jak to starodávní stavitelé dokázali? Jeskyně jsou vytesané do tvrdého prachovce a 

sahají do hloubky 30 metrů. Mají rovné stěny i stropy a jsou podepřené mohutnými, 

kamennými pilíři. Předpokladem vzniku tak mohutné stavby je vytěžení miliónu kubických 

metrů kamene. Vědci spočítali, že po dobu 6 let tu muselo pracovat nejméně 1000 lidí. Ale 

v úvahu počítali jen těžkou manuální práci. Uvnitř se také nachází jemná, pečlivá a 

symetrická výzdoba. Takže práce bylo určitě mnohem více. 

2. Proč neexistují žádné písemné zprávy? Nikdo z vědců netuší, jaké metody a 

prostředky stavitelé používali. V jeskyni není ani stopy po nějakých nástrojích či manuální 

práci, přestože se tu pracovalo s miliónem kubíku kamene. Je nesmírně zvláštní, že se o tak 

ohromném komplexu, který trval postavit několik let, není ani zmínka v žádném 

z historických pramenů. 

 3. Proč jsou jeskyně vyzdobené stejnými vzory? Každá jeskyně je od stropu dolů 

pokrytá liniemi v pravidelných a přesných odstupech, v každé stěně i sloupu. Mají tyto linie 

nějakou symboliku? Jediné, co víme je, že v okolí se nalezla keramika pokrytá podobnými 

vzory a pochází z doby 500 až 800 let před Kristem. 

 4. Jak to, že jsou jeskyně tak perfektně zachovalé? Zatímco okolní krajina 

zaznamenala velké změny prostředí, podzemní jeskyně zůstaly přes 2000 let nedotčené. 

Nenajdete tady žádné známky poškození, což je zvláštní, protože stěny sálů jsou tenké jen 50 

cm! Výzdoba je zřetelná a čistá, jako by se to postavilo dnes. 

 5. Čím si stavitelé svítili, když nepoužili oheň?  Ve velké hloubce těchto prostor si 

museli dělníci nějak svítit, aby na práci viděli. Vchod do jeskyně 

je příliš malý na to, aby stačilo sluneční osvětlení. V době před 

2000 let ale lidé uměli svítit jen loučemi. Jenže v jeskyních 

nebyly nalezeny žádné stopy po ohni či kouři. 

 6. Proč nejsou jeskyně propojené? Všech 36 jeskyní se 

nachází na ploše jednoho kilometru čtverečního. Vzhledem 

k hustotě a tenkosti zdí i podobnosti jeskyní je divné, že nejsou 

nijak propojeny. Předpokládá se, že původní záměr byl postavit je 

odděleně. Ale proč? 
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 7. Kdo je postavil? Vědci tvrdí, že je nemožné, aby jeskyně postavili venkované. Snad 

některý mocný vládce nebo skupina by mohla postavit tak obrovský projekt, který přesahuje 

Velkou čínskou zeď. Ale nařídil-li to císař, proč o tom není nikde žádná zmínka? 

 8. Jak mohli dosáhnout takové přesnosti? Jeskyně jsou si neskutečně podobné a přesto 

oddělené, takže stavitelé nemohli vidět, na čem pracují druzí. Kdyby se stěny probouraly, linie 

by na sebe paralelně navazovaly. K tomu je zapotřebí měřicích přístrojů. Ty se ale nenašly. 

 9. K čemu jeskynní komplex vlastně sloužil? Tady se názory různí. Mohlo se jednat o 

hroby starých císařů, tajné vládní prostory nebo obrovská skladiště? Nebyly nalezeny žádné 

ostatky ani jiné důkazy o osídlení těchto prostor. Další návrh je, že se tu těžily drahé minerální 

nerosty, to ale nevysvětluje jeskynní výzdobu. Poté se tvrdilo, že císař zde nechal ukrýt své 

vojenské jednotky. Jenže tento projekt by byl neutajitelný, vždyť se stavěl bezmála 6 let! 

V jeskyni se nenašly žádné stopy po lidské činnosti!  

Mystická linie – Záhadologové tvrdí, že jeskyně leží u 30. stupně severní šířky, kde se 

nacházejí všechna centra starých civilizací, egyptské pyramidy, Noemova archa, Himáláj nebo 

také neméně záhadný Bermudský trojúhelník!                                          

 

 

 

 

Zuzana  

 

 

 

 

 

 Zuzana 

Zdražilová 

 

Duben: Hrad Houska aneb 

vstup do pekla 

Květen: Cheopsova 

pyramida – záhada planety 

Červen: Hrad Leap – 

Paranormální jevy 

Červen: hrad Leap – 

paranormální jevy 
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Zamysleli jste se někdy nad tím, čím chcete být? Většinou si přejeme to nejlepší, 
nejlepší práci, nejlepší hadry, nejlepší mobil, auto, přítele či přítelkyni. A co takhle na 
druhou stranu? Čím nechci být? Čističem kanálů? Žížalou, protože se krmí zemí? 
Mouchou, protože nic smradlavého ji není cizí? A co takhle ponožkou. Ponožka se 
má celkem dobře. V továrně ji uštrykují, chovají ji v náležité úctě, vybarví ji do 
krásných zářivých barev, vytvarují do optimálních tvarů, zabalí do patřičných 
ochranných prostředků, dopraví ji do obchoďáků důstojnou dopravní společností, 
přesně tak, jak si o to žádá její společenské postavení. V obchodním domě je 
ponožce přidělen služebník, který ji opatrně vyzvedne z jejího úložiště a přesune do 
patřičných horních míst v regále, kde na ponožku dopadá náležité osvětlení a krásně 
se ve výkladní skříni může předvádět obdivovatelům. Doposud můžeme ponožce jen 
slepě závidět. O ponožku se zajímají různí lidé, malí, velcí, tlustí, tencí a ponožka se 
těší, kdy už bude moci splnit své poslání a chránit, případně hřát svého nového 
spolubojovníka. Jednoho krásného dne se dočká. V igelitovém pytlíčku si jí odnáší 
hrdinný rek, ponožka září štěstím, rozhlíží se po okolí, hledí na sluníčko. „Jak je 
krásné a hřeje!!“ Rek si donese ponožku domů. Také je celý nadšený. Konečně má 
ponožky, které se nebudou v botě shrnovat.  

Ponožka dorazila domů, její vysněný domov. Najednou jí něco neobratně popadne a 
začne natahovat a strkat do ní něco velkého, divně vonícího, snad dokonce nechutně 
vonícího, ne je to smradlavé, a dokonce vlhké, tohle nechce a najednou je tma. Co 
se stalo? Někdo zhasnul? „Ne, já jsem v botě!“ Chudák ponožka nic nevidí. Je 
mokrá, smradlavá, odírá ji pata a neví, jak dlouho to bude trvat. Po dvou hodinách 
zoufalá ponožka konečně vidí světlo. Není to světlo na konci tunelu, ale opravdu 
zase vidí. Jen na chvíli. Opět je ve tmě. Srolovaná, špinavá, odkopnutá, a teď již i její 
odér stojí za to. Tichounce začne fňukat. „Co kňouráš?“ ozve se vedle ní starší 
ponožka. „Nevím, co se to semnou děje,“ kníkne ponožka. „Coby, jsi ve službě. Těš 
se, čeká tě pračka!“ Ponožka je zoufalá. Pračka? Co to může být? V podání té staré 
to zní strašlivě. A taky že je. Představte si kolotoč střídavě pod vodou a na suchu. 
Nevíte, kdy se nadechnout, a kdy ne. Uteču, pomyslí si ponožka. Po tomhle rodeu se 
najednou objeví opět rek, spíš nepřítel a pověsí ponožku ven na šňůru. Ponožka si 
slastně vydechne. Tak už má to nejhorší za sebou!?! Bohužel proces se opakuje. To 
mučení nikdy neskončí?  

Já vím, co ponožka udělá, a vy to víte taky. Ztratily se vám už někdy ponožky při 
praní? Ano? Víte, kde jsou? VZBOUŘILY SE A ZDRHLY! 

-lev- 
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Zuzana Zdražilová 

  

Roste na všech světadílech i 

v okolí silnic, cest. Smrtelných 

může být už 6 lístků. Jedná se o 

jedovatou rostlinu. Nebezpečné je i 

přivonění ke květům. Otrava se 

projeví zástavou dechu při vědomí. 

Jed se nazývá Koniin. Vypitím 

odvaru z bolehlavu nad sebou 

Sokrates vykonal poslední soud. 

Uzavřená v zátce, 
Nutí mě to smát se. 

 
Nevydávat emoce 
a pevná v nitru být, 

tak obejdou mě nemoce, 
a v klidu budu žít. 

 
Srdce je skříň ledová, 

dovnitř nepustí, ni neschová. 
 

V sobě sháním vnitřní mír. 
Nacházím však jenom splín. 

 
Nebráním se, neútočím, 
neutíkám, jen nevěřím. 

 

Lidé, ti se asi různí. 
Vládnoucí ti bývaj hrůzní. 

 
Proč se opět válka 

vzmáhá? 
A NATO nám nepomáhá? 

 
Uprchlíci k nám se hrnou, 

a my vítáme je na kolenou! 
 

Vláda ta nás zradila. 
S vlastenci se nesžila. 

 
Jak naparují se ti pávi. 
Bída na ně mává zdáli. 

 
Však imunitu prý mají! 

To poctiví neznají. 
 

Pak anarchie zavládne 
a česká zem se rozpadne. 
 

A co bude s jazykem? 
Zapomenut, nahrazen. 

Rozpadne se česká zem 

http://obrazky.cz/?q=bolehlav+plamat%C3%BD&url=http://www.lastura.cz/obr_original/bolehlav5.jpg&imageId=921ed83b06e7f759&data=lgLEEBtlS7Sy3Oe0jeGCexnUKijEMKUXurloPokCJbX9DXS8VW_suldR5Y7V095Mf2NfU0jn9GRGbs2qil4j_OpwNkiJFM5Wzbf8xAImFZPEAqgkxALMr8QCh6k%3D
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Co vás přivedlo ke školství a jaký máte názor na tuto školu? 

Učitelkou jsem chtěla být od mala a názor na tuto školu mám velmi dobrý, oceňuji 

přátelský a tvořivý kolektiv nejen mezi studenty, ale i učiteli. 

Co se vám na výukách líbí a nelíbí? 

Líbí – každá hodina i dny jsou jiné. Nikdy nevíte, v jaké náladě žáci do školy přijdou, 

a to je na výuce fajn. 

Nelíbí – vadí mi občasná ukecanost, nepozornost a roztěkanost. 

Který předmět nejraději vyučujete a proč? 

Nedá se to lehce říct, ale na každém předmětu je něco zajímavého, a kdybych se 

měla rozhodnout, tak by to byla historie, protože učit historii je něco jako skládat 

puzzle (všechno musí do sebe zapadat a musí to na sebe navazovat). 

Jaký máte názor na studenty, které škola vůbec nezajímá? 

Je mi jich líto, protože si neuvědomují, že mají možnost studovat. Jak budou dospělí, 

tak studium nebude lehké jako teď a budou se trápit. 

Jak byste řešila situaci studenta, který se vám svěří s tím, že ho někdo 

šikanuje? 

Řešila bych to se školním metodikem Mgr. Alešem Moslerem a ten by mi poradil, jak 

postupovat. 

Jste na této škole spokojená? 

Ano, jsem a velmi. 

Vojta Kropáček 
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Co všechno to obnáší? Za nádhernou 
taneční kreací a uměleckým výstupem jsou 

hodiny, dny, týdny a měsíce tréninku a píle.  
Vše začíná ve vás, musíte se sami chtít něco nového naučit. 

Začnete jednoduchými prvky a postupně, když je zvládnete, se přidávají 
další a další, těžší a těžší věci.  
 
Podle mého názoru, tanec musíte cítit! Je to jedna z priorit, když chcete v tanci 
něčeho dosáhnout! 
Dalším, velmi důležitým faktorem je snaha. Bez té se také nikam daleko 
nedostanete.  
 
Při tanci je nejdůležitější technika, prezentace a samozřejmě chuť, nasazení, tzv. 
drive – zkrátka, když už se dostanete na nějakou tu soutěž, je nutné nasadit veškeré 
své úsilí a schopnosti, které jste se za dobu trénování naučili. 
 
Spousta lidí si myslí, že tanečníci, ať už baletní nebo latinští, jsou gayové. Dle názorů 
několika mých známých a blízkých jsem zjistil, že určitá skupina lidí tanec podporuje, 
o tanec se zajímají, dívají se na něj v televizi, anebo se rovnou přijdou podívat na 
taneční soutěž. 
 
Názor náhodného kolemjdoucího : „Tanec je pro mě umění, stejně jako hudba, 
nebo malování, nebo taky je to určité druh srandy, když to třeba neumíte. Respektuji 
lidi, co tančit umí! Jsou to opravdu borci. Já sám moc tančit neumím, ale jednou bych 
se to chtěl naučit.“ 
 

Tančím už 10 let. Byl jsem zhruba na 34 soutěžích.  A tančím tyto tance: Samba, 

Chacha, Rumba, Paso doble a Jive. Vyhrál jsem třeba cenu: Nejlepší taneční pár 

města Hlučína, anebo Cenu města Český Těšín. 

Jan Vilášek 

Nebojte se tančit! 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

Březen, jak nádherný měsíc, který nám otevírá jaro. Kromě toho, že nám otevírá jaro 

tak také spoustu nepříznivých podmínek na škole (už zase špatné zprávy =D). Jak 

bylo v minulé předpovědi zmíněno, březen bude bouřlivý. Vydává se výstraha před 

písemkami, zkoušením a také velmi známým přívalem čtyřek a pětek. Ze začátku 

počítejme s písemkami, které budou místy těžké. Jedná se o písemky 

z přírodovědných předmětů, českého jazyka a cizích jazyků. Ty můžou být místy 

těžké a mohou způsobit příval čtyřek a pětek ojediněle trojek a dvojek. Jedničky 

budou jen místy. V březnu bude školou postupovat stresová níže, která může 

zneklidnit studenty. Měla by postupovat od prvního týdnu až do třetího. Budou také 

na škole panovat nárazy učiva, které mohou vytvářet klasifikační supercely, ze 

kterých se rodí známky typu pět. V polovině března by měly písemky slábnout, ale 

zkoušení ne. Neměl by se výrazně snížit příval čtyřek a pětek, budou produkovány ze 

zkoušení a z matematiky. Studenti, kteří nerozumí matematice by měli zvýšit 

pozornost (no, já obzvlášť =D). Byl jsem informován, že by měla být zákeřná také 

biologie, čemuž se mi sakra nechce věřit. Pro vyšší ročníky platí výstraha před 

biologií, která by mohla ohrozit klasifikaci (no stress). Ale i učitelé by si měli dávat 

pozor, protože nepříznivý vliv na ně bude mít drzé období nebo jak říkám „období 

ztráty nervů vyučujícího“. Jak jsem slyšel, tak ono to probíhá pořád. Teploty budou na 

škole příjemné. Přes pracovní dny by se měla teplota pohybovat okolo 25°C, při 

otevření oken může klesnout o 1 - 2°C. V noci se bude teplota pohybovat okolo 

24°C. V kritických situacích nepříznivých podmínek jako jsou těžké písemky nebo 

zkoušení, může mít daný student pocitovou teplotu v místnosti 30 - 40°C.  

Je snad něco, na co jsem zapomněl? Je na škole něco tak záhadného, že o tom 

nevím? Neváhej a napiš na kousek papíru informaci vztahující se k počasí na škole, 

která by měla být zmíněna v příští předpovědi. Pak jen informaci na papírku odevzdej 

hlavní redakci školního časopisu. Budu potěšen z tvého nápadu a bude zmíněný 

v předpovědi na duben.  

Meteorolog Horácio

 


