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S příchodem každého nového čísla časopisu mám stejnou povinnost - napsat editorial.
Všechny články už se zpracovávají, editují a já jako tradičně přemýšlím nad tím, čím časopis
uvést.
Při přemýšlení o tématu jsem si uvědomila, že náš časopis Diplomka již oslavil svůj první rok!
Na začátku se na časopisu podíleli pouze studenti oboru veřejnosprávního, za rok svého
působení se několikrát prostřídali, odešli, vrátili se… S novým číslem ale přichází změna.
Tentokrát se k nám připojili i studenti bezpečnostně právního oboru a tím pádem bylo vše
ihned jednodušší. Mezi novými členy redakce můžeme tedy přivítat Marii Veselou a Petru
Sojčíkovou.
S výročím časopisu přišel i nový kalendářní rok. Rok 2016, ve kterém nás čeká nejedna velká
událost. Studenti vyšších ročníků poprvé budou mít šanci volit své kandidáty do zastupitelstev
krajů, můžeme se těšit na letní olympijské hry v Riu de Janeiru a nebo také na první mostecký
Majáles, na kterém se podílí právě I naše škole. Určitě se máme na co těšit.
Já vám jménem svým i celé redakce dodatečně přeji vše nejlepší do nového roku, především
zdraví a vnitřní pohodu a spokojenost v životě.

Tereza Nevečeřalová, šéfredaktorka časopisu
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Přijímání přihlášek
- Od 01.02.2016 do 15.03.2016

Maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška proběhne dne:
27.04.2016 od 07:30 hod.
Státní maturitní zkouška proběhne v termínu:
od 02.05.2016 do 05.05.2016

http://asqwg.blog.cz/1105/maturita
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ENE den
Dne 2. 10. 2015 se pro letošní 2. ročníky uskutečnil první ENE den - environmentální den.
Konalo se tak za doprovodu tří učitelů, p. učitele Petrlíka, p. učitele Kudy a p. učitelky Fryčkové.
Sraz všech účastníků byl v Litvínově v 8:00 hod. na poslední tramvajové zastávce u Citadely.
Účast žáků byla hojná a všichni byli velmi zvědaví na to, co vlastně na svém prvním ENE dni
zažijí. Celá cesta probíhala poklidně, bez jakéhokoli problému kázně. Studenti se chovali
vzorně a poctivě šlapali, i přes to, že měli v nohách stále víc a víc kilometrů. Trasa byla jasná,
dojít až na samotný nejvyšší vrchol východního Krušnohoří – kopec Loučná, a poté se jinou
cestou vrátit zpět do města. I přes to, že se jedné ze studentek po cestě udělalo nevolno,
nakonec všichni úspěšně zdolali trasu náročných patnácti kilometrů. Výšlap se všem moc líbil.
Opravdu velikým plusem bylo počasí, které vyšlo nádherně, a tak i výhled do okolí byl krásný,
jasný, zkrátka hodný kochání. Cesta zpět do města byla rychlá a vedla převážně z kopce, což
se drtivé většině studentů opravdu velmi líbilo. Po malé chvíli se studenti vynořili z hustého
lesa opět v centru Litvínova. Zde se proneslo pár posledních slov, celý den se shrnul a
následně se všichni rozloučili a rozešli.

Petra Sojčíková, 2. C
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Exkurze do Českého rozhlasu Praha
O zajímavé akci, které se v listopadu 2015 zúčastnili vybraní žáci, napsala šéfredaktorka
Tereza Nevečeřalová.
V listopadu 2016 se na naší škole, Střední škole diplomacie a veřejné správy v Mostě,
uskutečnila beseda zaštítěná organizací Člověk v tísni na téma dnes možná jedno z
nejaktuálnějších - migrace. Beseda proběhla v rámci projektu Média a migrant, který
organizovala organizace Člověk v tísni.
Zavítaly k nám hned tři ženy, jejichž úkolem bylo vysvětlit nám, co si pod tímto pojmem vůbec
představit, a jak se k této problematice staví v dnešní době media a do jaké míry jsou médii
předkládané informace věrohodné. Přijela k nám Hana Vaňková, mediální koordinátorka
programu Média a migrace, Dana Vrbová, redaktorka Českého rozhlasu Praha a Anna Mayfat,
migrantka z Ruska.
O přednášce a jejím průběhu jsme informovali již v minulém čísle našeho školního časopisu.
Paní Vaňková nám ale nabídla, že bychom mohli s celou redakcí časopisu přijet do Českého
rozhlasu do Prahy. S radostí jsme tuto nabídku přijali a v pátek 27. 11. 2015 jsme ráno vyrazili
směr Praha.
Nejprve jsme se všichni sešli na recepci hlavní budovy Českého rozhlasu na Vinohradech.
Společně s naší redakcí dorazili i studenti a učitelé z jiných škol. Jako první se nás ujal pan
Jiří Jiřínský. Ten nás provedl spletitými chodbami rozhlasu a seznámil nás se zajímavostmi a
historií.
Díky němu víme, že české rozhlasové vysílání bylo druhým vysíláním v Evropě, hned za
britským BBC. Český rozhlas ve svých začátcích neměl vůbec žádné sídlo, redaktoři si
pronajímali různé byty, ze kterých vysílali.
Současný Český rozhlas sídlí v budově na Vinohradech od 19.12.1993, v té, ve které jsme se
v pátek sešli. V roce 2000 se rozrostl o Studiový dům. Ten se pyšní nejlepší technikou v
Evropě, a to díky unikátnímu řešení . Budova se totiž nachází přímo nad tunely metra a vlaků,
musela být tedy speciálně zajištěna, aby projíždějící vlaky nenarušovaly vysílání. Dům stojí na
jakýchsi pružinách, které otřesy zcela eliminují
Po prohlídce budovy rozhlasu si nás převzal pan Dan Moravec, redaktor rozhlasového
dokumentu. Ten nám přednášel o zvukovém dokumentu. Hodinovou přednášku doplnil
ukázkami dokumentů a nabídkou případné podpory, kdybychom sami chtěli zvukový
dokument tvořit.
Celkem se exkurze zúčastnilo devět žáků naší školy a někteří zaznamenali svoje postřehy,
napsali o tom, co je během celé prohlídky nejvíce zaujalo.
Veronika Žigraiová:
Z mého pohledu byla celá exkurze velmi zajímavá a poučná. Na počátku mě uchvátilo
muzeum rozhlasu, kde byla všemožná rádia a jiná vysílací zařízení i technika.
Dalším zajímavým bodem z historie byl fakt, že Český Rozhlas začínal vysílat ze stanu. Dále
mě zaujalo, že celá budova, odkud se vysílá, je odpružená, tudíž ji neruší žádné okolní vlivy –
projíždějící metro či vlaky. Neméně zajímavou informací také bylo, že budova rozhlasu je ‚tak
trochu bludiště‘, což jsme si i na vlastní kůži vyzkoušeli, a také, že za války vojáci nemohli najít
místnost, odkud se vysílá.
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Nikola Červinková:
Z celé exkurze v českém rozhlase mě nejvíc zaujala, leč malá, tak velmi zajímavá procházka
mezi studii, ve kterých se vysílá, nebo se i aktuálně vysílalo. Sice jsme se nemohli podívat
dovnitř, ale dalo mi to mnohem víc, než poslouchat statistiky, čísla a historii toho všeho.
Člověk viděl skutečnou práci všech těch lidí, kteří se na celém vysílání podílí, a žádná
přednáška se tomu nemohla rovnat. Určitě by tento zážitek pozdvihla reálná návštěva studia,
ale bohužel se nám toto nepoštěstilo.

Natálka Krejčíková:
Mě nejvíc zaujalo, že budova je odpružená. A taky, že rozhlas je jedno velké bludiště, bez
průvodce bych se asi neobešla. Velmi zajímavé bylo také nakouknout do prostor, kde se vysílá,
takhle “naživo” to bylo mnohem zábavnější.

Patrik Tříska:
Nejvíce mě zaujalo, kolik se najde posluchačů Českého rozhlasu. Velmi zajímavá byla také
obrovská tabule v Muzeu rozhlasu, na které jsme mohli vidět celou jeho historii.

Drahoš Kechner:
Mně utkvěla tato informace. Pamětní deska s datem prvního rozhlasového vysílání v
Československu je zhotovená z bronzu a měla by být umístěna ve Kbelích, kde se toto první
vysílání odehrálo. Na tomto místě však byla několikrát ukradena a proto nakonec skončila
právě v budově na Vinohradech, ve Kbelích je pouze plastová.
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Opičí dráha
Dne 18. 12. 2015 proběhla na naší škole akce s názvem „Opičí dráha“, kterou společně
s pí. učitelkou Fryčkovou, zorganizovala třída 2. C. Cílem bylo prověření fyzických schopností
našeho pedagogického sboru a našich studentů v různých překážkách.
Nejdříve si musela každá třída zvolit dva své zástupce, kteří byli ochotni zúčastnit se
připravené opičí dráhy. Poté se všichni vybraní zástupci,
závodníci, odebrali do tělocvičny, kde už byly připraveny
překážky.
Každý závodník se musel za co nejlepší čas dostat
přes všechny žebřiny, udělat kotrmelec na žíněnce. Další
překážkou, která čekala soutěžící, byl skok přes kozu,
přecházení lavičky, kotoul letmo přes švédskou bednu, slalom
přes dřevěné rámy, přeskoky snožmo, prolezení pod tyčí a
nakonec hup na kruzích. Měřený čas se zastavil až tehdy, kdy
zúčastněný doběhl do cíle, nasadil si Vánoční čepici a zazvonil
zvonečkem.
Této akce se zúčastnila také odvážnější část
pedagogického sboru a naše skvělá paní uklízečka a pan
školník. Vítězem se stala pí. učitelka Pálová, která i přes své
počáteční váhání a zmatení, dokázala na druhý pokus
zaběhnout nejrychlejší čas. Druhé místo patřilo panu učiteli
Petrlíkovi, který se zúčastnil opičí dráhy i
přes to, že byl nemocný. Třetí místo
obsadila pí. učitelka Fryčková, která nám
celou akci pomohla zorganizovat.
Absolutním vítězem se stala pí. učitelka Studničková, za nejlepší a
nepřekonatelný estetický dojem, kterým pobavila všechny v tělocvičně 

Maruška Veselá, 2. C
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Přednáška Andora Šándora
Dne 25. ledna 2016 se na naší Střední škole diplomacie a veřejné správy v Mostě
uskutečnila přednáška pana Andora Šándora.
Brig. gen. Ing. Andor Šándor jakožto bývalý voják a generál v záloze v současné době
působí jako poradce a analytik v oblasti bezpečnosti. Je uznávaným odborníkem na terorismus
a na státní bezpečnost.
Přednáška se uskutečnila ve školní tělocvičně. Ve většině případů se na naší škole
podobné přednášky odehrávají v aule, ale přednáška pana Šándora musela být z důvodu
vysokého počtu zúčastněných posluchačů přesunuta do tělocvičny. Účast byla poměrně hojná
a je jisté, že většina účastníků nelitovala toho, že přednášku navštívila. Ta obsahovala totiž
nespočet zajímavých poznatků a názorů, které rozhodně stojí za zamyšlení.
Přednáška jako taková se týkala především terorismu, zejména toho islámského, což
je problém poslední doby. Pan Šándor si rozhodně nebral žádné servítky, ani, co se týče kritiky
našeho státu a prezidenta Zemana. Nejvíce mě zaujala jeho kritika Zemanových neuvážených
výroků, která se mi několik dnů na to opodstatnila, když jsem slyšel Zemanův výrok týkající se
odstranění předsedy vlády Bohuslava Sobotky. Dále padla kritika také na naši policii, a to
z důvodu, že máme zbytečně vysoký počet policistů ve srovnání s jinými státy. Na bezpečnosti
v našem státě se ovšem vyšší počet policistů nijak zvlášť neprojevuje. Spíše by se dalo říci,
že opak je pravdou. Jako příklad, který podotkl i sám Šándor, máme stále vysokou kriminalitu
na Václavském náměstí.
Celkově jsme měli možnost se na této přednášce dozvědět spoustu zajímavých věcí,
týkající se státu, v němž žijeme a pohybujeme se v něm každý den. Řekl bych, že všichni
zúčastnění mohou být rádi, že měli možnost poslechnout si přednášku a názory takto
inteligentního a zkušeného člověka ve svém oboru.

Drahomír Kechner, 3. A
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Svůj názor na přednášku pana Andora Šándora nám sdělil také pan učitel Petrlík
Dne 25. ledna 2016 proběhla přednáška gen. Ing. Andora Šándora na téma uprchlické krize a
souvisejících témat. Host vhodným způsobem poukázal na geopolitickou situaci dálného
východu (se vztahem k EU) a možné souvislosti se současně probíhající migrační vlnou.
Seznámil studenty s pojmy, které se týkají migrace, bezpečnostní situace v Sýrii a možného
budoucího vývoje. Rovněž se dotkl témat víry a náboženství. V druhé části přednášky se p.
Šándor zaměřil na přiblížení připravenosti ČR na možné krizové scénáře. Rozebral
připravenost jednotlivých úseků bezpečnostních složek státu a krátce popisovanou situaci
porovnal s obdobnými složkami ve světě. Celkový projev byl faktický a postrádal jakoukoliv
„politickou korektnost“.
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Maturitní ples 2015/2016
Ohlédnutí za 4. maturitním plesem Střední školy
diplomacie a veřejné správy v Mostě – tentokrát
na téma HOOLYWWOOD!
Po více jak ročních dohadech a přípravách to vypuklo!
Pátek 8. 1. 2016…
Kolem páté hodiny odpolední se již začali sjíždět
Hollywoodské hvězdy, aby doladily poslední detaily a
absolvovaly poslední zkoušku.
Všichni byli nervózní, ale i velmi vzrušení, těšící se na slavnostní zahájení. Hlavní
aktéři vytřeli všem hostům zrak, a to, dá se říci, téměř profesionálním předtančením.
Následně se každá „celebrita“ prošla po červeném koberci a prožila si několik minut
zasloužené slávy.
Po společném rozjezdu plesu se hvězdy od sebe odloučily a každá se víceméně
věnovala své rodině nebo přátelům.
Když si teď s odstupem prohlížím fotky, soudím, že všichni si ples náramně užili, jak
maturanti, učitelé, tak hosté.

Veronika Žigraiová, 4. A

Jak na ples vzpomínají samotní maturanti…

„8. 1. 2016 Pro nás všechny asi nejdůležitější, nejkrásnější datum. Náš večer se nesl
ve stylu Hollywoodu a my všichni byli za hollywoodské hvězdy. Každý si užil svých pět
minut slávy a odnesl si vytouženého Oscara… Já sama jsem si svůj večer užila
maximálně!“
„Ples si každý z nás užil po svém. Nyní dostáváme jen chválu, že to byl jeden
z nejlepších plesů a že jsme nasadili laťku vysoko.“
„Myslím, že naše výzdoba byla nádherná a že se všem úžasně povedlo předtančení,
ze kterého jsme měli všichni obrovský stres a největší obavy.“
„Je to krásná vzpomínka, která nám zůstane navždy.“
„Lidé byli příjemní, kantoři veselí a program bohatý a zábavný. Maturanti zářili a
přijímali jen samou chválu. Ples jsem si užila, škoda, že už žádný další takový nebude.“
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„Moderátor Aleš Lehký byl super. Trochu mě mrzelo, že to tak rychle uteklo.“
„Mým nejvýznamnějším okamžikem na plese bylo, když jsem šla uličkou pro svou
šerpu a Oscara. Celý ples jsem si nesmírně užila. Líbil se mi po všech stránkách.“
„Byl to krásný večer, na který budu vždycky ráda vzpomínat…“
„Nejsilnější vzpomínkou je šerpování. Každý z nás měl svých pět minut slávy a užíval
si to jako nikdy. Najednou jako by nám patřil celý svět. A když u tohoto okamžiku máte
celou svou rodinu a blízké, nic víc ke štěstí nepotřebujete…Noc plná smíchu, tance a
radosti.“
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4.A, 4.C, 3.ANS
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Práce studentů SŠDVS
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH – malá vzpomínka na Vánoce…
Vánoční biblický příběh, který je o narození Ježíška, Marii, Bohu, Josefovi a dalších, známe
důvěrně všichni, a proto vlastně slavíme Vánoce i my. Vánoce jsou křesťanské svátky, a je to
vlastně oslava narození Ježíše Krista. I když se spekuluje o tom, že se narodil na jaře, ale to
je věc vědců, aby bádali a zjistili, jak to tenkrát všechno bylo. Prozatím budeme brát vánoční
svátky tak, jak je chceme mít a nenecháme si je ničím a nikým kazit :-D
Můj vánoční příběh se odehrává v roce 2001, kdy mi bylo tři a půl roku. Mám prababičku Marii
(79let), která jako jediná se svou sestrou Alžbětou (91 let), je v naší rodině věřící. Prababička
Mařenka chodí každou neděli do kostela, modlí se, jak říká - pěje písně, chodí ke zpovědi a
„mlsá“ oplatek od kněze. O Vánocích chodí na adventní mše a každoročně i na „Půlnoční“ do
kostela a modlí se. Půlnoční mše není ovšem o půlnoci, jak by se mohlo zdát, ale v půl čtvrté.
Mluvím o mši v Horním Jiřetíně, kde jsem vyrůstal do čtyř let. A tak se jednou rozhodla, že
bych mohl vidět krásu vánoc jinou, než rodinnou tradiční a vzala mne do kostela. Byl jsem
malý a ještě jsem věřil na to, že dárky nosí Ježíšek. Pro ty co to ještě neví, teď nastane šok:
NENOSÍ!!! Těšil jsem se jako malý, protože mi slíbila, že uvidím Ježíška a panenku Marii.
Přišli jsme do kostela a babička mi ukazovala Jesličky. Už jsem byl v Mateřské školce, tak bylo
jasné, že nějaké Jesličky pro prcky mne nenadchnou. Pak přišlo leknutí. Holky u nás ve Školce
měly panenky, ale takovou panenku Marii jsem fakt nečekal. No to by se děvčata nadřela, byla
těžká, (fakt, zkoušel jsem si jí potěžkat a nešlo to… a to jsem pravidelně zvedal i bagr, tank i
hasičský vůz) byla veliká, plakala a vůbec nebyla mrkací. Taky držela miminko. To je prý taky
Ježíšek. Takový malý kojenec a v plínce. To u nás ve školce už nikdo nenosil plínky. No, někdy
se to někomu nepovedlo, když jsme chodili spát po „Ó“, ale plínky byly pro prťata. A to teda
tenhle Ježíšek byl. A pak nastala ta nejhorší chvíle mého života. Prababička mi totiž ukázala
opravdového Ježíška. Jó Ježíška. Zmasakrovaného, zarostlého pána, ze kterého chrčela krev
proudem. Do dnes to vidím a mám z něj noční můry a kolikrát i ty plínky by se hodily. Na hlavě
neměl pampeliškový věneček, ale věneček z trní (byl ze starší doby a asi tenkrát nic moc
nekvetlo, no taky kde vzít venku kytky v prosinci, že?), ale hlavně ho někdo přibil na kříž. Tak
tenhle chlap mi večer přinese dárky? Jak asi? Když je přibitý a vážně zraněný! A i kdyby se
mu podařilo se nějak vyháknout, tak je budu mít od krve. A to jsem si přál Lego. Jak to budu
hned umývat z těch malých kostiček? Snad mi mamča pomůže. A ještě je tu naděje, to
miminko. Obhlédl jsem je ještě jednou a ten prcek toho asi taky moc neunese. Ach jo.
Celý uplakaný jsem se vrátil z kostela domů. Klepal se mi hlas i brada. Věděl jsem jasně, že
letošní vánoce jsou zkažené. Kostel mi byl snad čert dlužen! Jo, čerti, čerti totiž… No, to si
řekneme třeba jindy!
A pak to přišlo. Po večeři, bramborovém salátu, řízku, vinné klobáse, každoročním dušení
babičky rybou (i když je to mleté filé, vždy tam kost najde a dusí se… trochu jí podezřívám, že
malinkato simuluje), rozkrojením jablíčka, náhodném nalezení zlatého prasátka, zpívání koled
a vlastně zdržování, někdo zazvonil na zvoneček. (je divné, že nikdy Ježíšek nezvoní na
domovní zvonek)Taťka s dědou nebyli v kuchyni, tak jsem si myslel, že o to napětí přijdou…
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Nepřišli. Bylo otevřené okno a Ježíšek nám tam nechal dárky. Bylo tam i moje vytoužené lego
a vůbec nebylo ušpiněné od krve. Asi si vzal rukavice, aby od těch dárků nechytl nějakou
infekci.
Protože jsem vyrostl, tak vím, že dárky už Ježíšek nenosí. Nosí je totiž Santa Claus, a to
komínem, to je snad jasné a ví to úplně každý, protože to dávali i v televizi. Ale záhadou
zůstává, kde najde v paneláku komín a proč prckové řvou z oken: Děkuju Ti Ježíšku… Asi by
jim měl někdo říct, ať si zajdou do kostela. :-D :-D :-D

Ondřej Podsedník, 3. A

STRACH

Nemohla jsem spát. Celou noc. Venku byl silný déšť a rychlý vítr. Slyšela jsem hromové
dopadání dešťových kapek na zemský povrch, vichr, který unášel věci po zahradě a cosi, co
neustále naráželo do mého okna. Ležela jsem schoulená pod dekou, otočená ke zdi, hlavu
plnou temných myšlenek mé bujné fantazie. Byla to paranoia, nebo jenom strach? Dění venku
mi nedovolovalo usnout a když se mi to konečně povedlo, moje podvědomí mě vzbudilo.
V pět ráno se mi na mobilu rozhlučel budík oznamujíc ortel, že je čas vstávat. Nemohla jsem,
zavřela jsem tedy oči. Když jsem je o půl hodiny později otevřela, s hrůzou jsem zjistila, že
sebou musím pohnout. Začala jsem rychle hledat nějaké oblečení a sbírat učebnice. Z domu
se mi povedlo vypadnout tak akorát, abych stihla autobus.
Vkročila jsem do temné ulice. Okamžitě mě ovládl strach. V ulici panovalo přítmí několika lamp,
které svítily, jakoby znaly všechna tajemství. Nikdo zde nebyl, na vesnici je v tuhle dobu mrtvo.
Pršelo, vítr mi sundával kapuci, jakoby chtěl, abych tomu čelila tváří v tvář a okapy se ohýbaly
a strašidelně vrzaly.
Na zastávce jsem byla sama, jako vždycky, sem nikdo ráno nechodil. Kostel odzvonil šestou
a v dáli jsem zahlédla autobus se zářivě oranžovým nápisem oznamujíc cílovou zastávku.
Přistoupila jsem blíže, jelikož celá v černém bych byla snadno přehlédnutelná.
Do autobusu prudce narážel déšť a projížděli jsme temnotou. Po půl hodině jsem byla ve
městě, které se pomalu probouzelo do každodenního chaosu. Dvě minuty a byl tu další bus,
do kterého jsem nastoupila. Zahlédla jsem v něm pár spolužáku a podivila jsem se, proč jedou
dnes tak brzo. Sledovala jsem tramvaj jedoucí ve vedlejším pruhu a lámala si hlavu nad tím,
jestli mám vystoupit a jít s nimi, nebo jet až nahoru a jít sama mezi stíny. Lenost zvítězila nad
strachem a jela jsem tedy nahoru.
Vydala jsem se temnotou, které vládlo ohlušující ticho, doprovázena obláčkem svého
studeného dechu. Uslyšela jsem za sebou kroky, panika, napůl jsem se otočila, ale instinkt mi
říkal, abych to nedělala a šla raději dál. Tak jsem tedy šla. Zahnula jsem a potkala strom, který
vypadal, že by se o něj dalo opřít a skvěle schovat v temnotě jeho stínu. Se strachem v duši
jsem došla ulicí a přešla přechod. Už jsem byla u školy.
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Otevřela jsem si vrátka, došla k vchodovým dveřím, navolila jejich kód a slyšíc známý zvuk
povolení zámku jsem popadla madlo. Vkročila jsem do školy a strach z venkovní temnoty mě
dočasně opustil…

Jiřina Kalíková, 1. A

Město se probouzí nad ránem
Padla hustá mlha, odbila čtvrtá hodina ranní, slabá přeháňka se přehnala ještě
spícím městem, které atmosférou připomíná scénu ze Soumraku mrtvých. Ledové kapky mi
padají na čelo a pomalu stékají po mém obličeji. Chlad a samota spícího města mě uvádí do
hlubokých myšlenek a úvah.
,,Proč? Proč zrovna já?! Proč teď a tady?“ kladu si otázky, na které nedostávám
odpovědi. Toulám se po flámu městem, motajíc se přitom, když nohy, jako by koordinaci
ztratily, má chůze namísto přímky připomíná spíše sinusoidu.
Ejhle! První okno se rozsvítilo. ,,Někdo jde na ranní“ řekl jsem si, ale okno vzápětí
zhaslo, jako čekajíc na mou myšlenku.
Kroky mě vedou dál do města, které jako by energie a láska opustila, vánoční stánky
se zavřenými okenicemi, na náměstí ani živáčka. Zhasla poslední lampa a začíná vycházet
slunce zpoza horizontu, paprsky světla mi míří do uší, jako nejzkušenější voják, a mlha se
pomalu dává na cestu odchodu.
Moje oči sjely na hodinky ke zjištění, že od poslední kontroly času uběhly dvě hodiny.
Cíl mé cesty jsem nastavil na domov, nohy vyrazily a já za nimi.
V zádech slunce svit, zahlédl jsem svou sluncem ozářenou siluetu ve výloze a šel dál.
První autobus s číslem 30 vyrazil na svou denní rutinu a já následoval směr, kterým se
upíral.
Mé oči v dáli zahlédly domov a lehký větřík mi pocuchal vlasy, rukou si je srovnám a
pokračuji městem, které se pomalu probouzí do dne.
Mé nohy, jako taxikář, mě dovedly do cíle – domova. Loučím se s městem, které už
nabylo svou obvyklou podobu, vyndávám klíče a se slzou nicoty otvírám dveře. Poté, co mě
výtah doveze do konečné stanice, naposledy zpoza okna sleduji město, které jsem prošel.
Utřu slzu, otvírám dveře a cesta mě vede do postele, kde zakončím tento text.

Matěj Lang 4. C
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Básničky:

Ukončení střední je tu
Ukončení střední je tu,
radujeme se či nikoli?
Přihlédněme k faktu,
že již nemusíme do školy…
Po úspěšné maturitě
nastává na vejšku přestup,
objevíme se v nové komunitě,
již v září je nástup.
Ti nejlepší titul získají,
doktorem nebo právníkem stanou se,
z vysoka si pískají,
nemusí se starat o finance.
Maturita přichází…
Maturita přichází,
nervy začínají,
dětství odchází,
nové časy nastávají.
Na vejšku se chystáme,
titul se snažíme získat,
každý kolem nás stárne,
musíme si na to zvykat.
Zábavný večer nastal,
všechno se rozjíždí,
je čas, abych přestal,
začíná tempo hlemýždí.
Drahomír Kechner, 3. A
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K MATURITĚ CESTA

S maturitou jsme k úspěchu o krok blíže,
ale to těžké vám sepíšeme níže.
Zkoušky písemné a ústní,
stačí čtyřka a vyhráli jsme nad ní.
Zažili jsme těžké roky,
které nám pomohly s dalšími kroky.
Avšak ničeho se nebojíme a jdeme dál.
Na vejšku si s přihláškou jdeme jako král.
Žlutá vesta nesmí být pro nás cesta.
Právník, bankéř či realitní makléř…,
to je to, co ty zvládneš!

Radek Mirga, Bára Dušánková, Lucie Srpová 2. A
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DÍVČÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V pátek 5. února 2016 se opět po roce konal dívčí volejbalový turnaj, který
se konal v mosteckém Středisku volného času. Statečná dívčí
sedmičlenná parta se odhodlaně na tento turnaj vydala. Měli jsme šťastný
los. Skupinu s námi doplňovalo litvínovské gymnázium a SOŠ Litvínov –
Hamr. První zápas nás čekal s gymnáziem, které nás bohužel přehrálo, ale tým se nezhroutil
a svou chvilku slávy si užil při zápase s hamerským učilištěm. Díky této výhře se dívkám
podařilo postoupit ze skupiny. Díky tomu nás tedy čekaly ještě čtyři zápasy. Tým si je všechny
užil, ale bohužel ani v jednom už neuspěl. Vítězi se proto nad našimi děvčaty stala Soukromá
střední škola Pro Marketing a Ekonomiku-Podnikání; VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě; Střední
odborná škola podnikatelská a Podkrušnohorské gymnázium. Vítězům tedy gratulujeme a
zároveň gratulujeme i děvčatům, kterým se povedlo sehrát skvělé a mnohdy vyrovnané zápasy
a postoupit ze základní skupiny.

Nikola Červinková, 3. A
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Nejprve malá anketa.
Chcete studovat na vysoké škole?
a) ANO
b) NE
c) NEVÍM

Pokud chcete studovat na vysoké škole, vybrali byste si raději školu:
a) STÁTNÍ
b) SOUKROMOU

Chcete zůstat u svého oboru, pokračovat ve stejném zaměření, jaké studujete na střední škole?
a) ANO
b) NE
c) NEVÍM

Raději byste si vybrali formu studia:
a) DENNÍ STUDIUM
b) DÁLKOVÉ STUDIUM

Co plánujete během studia?
a) POUZE STUDOVAT
b) STUDOVAT + PRACOVAT (částečný úvazek,brigády atp.)
c) STUDOVAT + PODNIKAT

ANKETA – ZÁJEM O STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE

V rámci našeho speciálu, který se týká vysokých škol, jsme se jako redakce rozhodli, že si
vytvoříme mini školní výzkum. Připravili jsme anketu, která by nám ukázala, jak to vlastně
samotní studenti s vysokými školami myslí a jestli s nimi v životě počítají.
Do ankety jsme zapojili 4 třídy. Vybrali jsme třídy 3. A, 3. C, 4. A, 4. C. Celkově se ankety
zúčastnilo 69 studentů těchto tříd. Vybrali jsme si je právě proto, že těchto tříd se výběr
vysokých škol v nejbližší době týká. Vytvořili jsme si malý dotazník, který obsahoval 5 otázek.
Jednotlivě si rozeberme jeho výsledky:
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1) Chcete studovat na vysoké škole? Toto byla velmi důležitá a hlavně základní otázka.
Byla v podstatě tou nejdůležitější. Výsledek nás velice mile potěšil, protože 63% studentů
středoškolské vzdělání opravdu nestačí a hodlají jít dál na vysokou školu. Celkem ucházející
procento získala nerozhodnost našich studentů – 27%. Jelikož se dotazník týkal i třetích
ročníků, tak se to dá pochopit. Co nás ale hodně překvapilo, byla nechuť studovat dál. Pouze
6 studentů z 69 (8%) dál studovat nechce, což je skvělé!
2) Pokud chcete studovat na vysoké škole, vybrali byste si raději školu: státní/
soukromou. Zcela logicky a očekávaně nám vyšlo, že nadpoloviční většina, 65% studentů,
chce dále studovat na státní škole. Soukromou školu by si z respondentů vybralo pouze 32%
a našli se i tací, kteří by rádi obě, anebo stále ještě neví. Výsledek je zcela pochopitelný.
Peníze nerostou na stromech a studenti jsou si toho velmi vědomi!
3) Chcete zůstat u svého oboru, pokračovat ve stejném zaměření, jaké studujete na
střední škole? Zde nás opět studenti mile překvapili. Dosáhli jsme výsledku, který nám řekl,
že 51% dotazovaných studentů si už svou střední školu vybralo dobře a chtějí nadále v tomto
oboru zůstat. Celkem očekávané procento (33% studentů) by rádo své zaměření změnilo. Je
to pochopitelné, naše osobnosti jsou i v tomto věku ve vývoji. Opět se tu ukázala nerozhodnost
a ta dohnala v celkovém počtu pouze 11 studentů.
4) Raději byste si vybrali formu studia: denní studium, dálkové studium. Tato otázka nám
ukázala skvělou vyváženost. 55% studentů by rádo studovalo denní formou studia a zbylých
45% studentů by volilo raději dálkovou formu studia. Co tento výsledek ovlivnilo? Těžko při
této vyváženosti říci. Jen se můžeme domnívat, že máme natolik pilné studenty, kteří ve škole
chtějí nadále setrvávat každý den po dobu studia.
5) Co plánujete během studia? Velice malá část studentů, pouze 19%, by po dobu studia
pouze studovalo. Práci či nějakou brigádu by si ráda našla většina studentů. Tato většina tvoří
celých 62%. Je to možná tím, že už nyní studenti při studiu často „brigádničí“. Pak tu máme
ovšem 19% velmi cílevědomých studentů, kteří chtějí během studia i podnikat. Držme jim tedy
palce.
Závěrem můžeme konstatovat, že na naší škole studují velmi cílevědomí žáci, kteří ve většině
případů vědí, co v životě chtějí. Nezbývá nám nic jiného, než jim držet palce, aby jim vše vyšlo
podle plánů!
Nikola Červinková, 3. A

Ochutnávka Vysokých škol
Připravili jsme pro vás malou ochutnávku, nabídku několika vysokých škol, pro které se můžete
rozhodnout, pokud se chcete stát vysokoškolákem. Jedná se o školy státní, které si už na trhu
vysokých škol u nás i ve světě stačily vybudovat dobré jméno.
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MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších a
nejžádanějších univerzit v České republice. V současné době se
skládá z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami.
Obzvlášť velký důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci.
Intenzivně se zapojuje do mobilitiních aktivit a výzkumných
programů států EU, ale i dalších zemí. Díky tomu mohou studenti Masarykovy univerzity
studovat v zahraničí a poté se zase vrátit na svou domovskou univerzitu.
Charakteristickým rysem výuky je unikátní přístup ke studentům se smyslovým nebo tělesným
postižením. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky zajišťuje, aby jim studijní
obory akreditované na univerzitě byly přístupné, a vytváří podmínky, aby mohli dosáhnout
stejné úrovně vzdělání jako všichni ostatní.

Zajímavosti o škole






Je druhá největší univerzita v České republice
Nabízí více než 1 300 studijních oborů
V roce 2006 se stala první univerzitou na světě s vlastní vědeckou polární stanicí v
Antarktidě
Absolventi mají výborné uplatnění na trhu práce
Je uznávanou výzkumnou univerzitou a jednou z nejrychleji rostoucích
vysokoškolských vzdělávacích institucí

Masarykova univerzita je veřejná vysoká škola, která poskytuje studijní programy bakalářské,
magisterské i doktorské, v prezenční, kombinované i dálkové formě studia. Akreditovaný
studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání zakončené státní zkouškou s udělením
akademického titulu (zejm. Bc., Mgr., Ing., Ph.D.).
Mezi studijní programy univerzity patří také
veřejná správa, psychologie, politologie,
hospodářská politika a správa, mediální a
komunikační studia, právní specializace,
právo a právní věda a další.

Pro více informací se můžete podívat na
oficiální webové stránky univerzity –
www.muni.cz

Tereza Nevečeřalová, 3. A
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UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

Stále nevíte, na jaké škole po maturitě pokračovat, nebo ještě
nevíte, zda chcete vůbec pokračovat? Pro mnohé to nebude
žádná novinka, ale v blízkosti našeho města Mostu se nabízí jedna z možností studia. Je to
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, a to v Ústí nad Labem. Celá univerzita nabízí poměrně
rozsáhlé množství fakult i studijních oborů. Všechny fakulty nabízí velmi vyvážený poměr
výuky a praxe. Ať se to někomu líbí nebo ne, je to určitě skvělý základ do pracovního života.
Pro mnohé je to možná méně známá skutečnost, ale Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
(UJEP) nabízí spolupráci s ERASMEM+. A co že to vlastně je? Erasmus + je úžasná možnost,
jak strávit některé semestry studiem v zahraničí. Studenti mohou už od 2. ročníku tuto možnost
využít a studovat na nějaké spřátelené vysoké škole v zahraničí, v podstatě ve všech
kontinentech světa.
Pokud jste nadaní studenti, stipendijní program Vás jistě nemine. Dále také univerzita vyplácí
až 900 Kč měsíčně na ubytování těm, kteří na to mají nárok. Nárok je souzen samozřejmě
dostupností z místa bydliště.
Fakulta výrobních technologií a managementu: Tato fakulta nabízí velmi pestrou nabídku
oborů. Najde se zde Řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Energetika –
teplárenství, Technická výchova se zaměřením na vzdělání.
Fakulta životního prostředí: Zde mohou zájemci nalézt tři velmi zajímavé obory. Jsou jimi
Ochrana životního prostředí, Ochrana životního prostředí v průmyslu a Vodní hospodářství.
Fakulta umění a designu: Máte zalíbení v umění, v grafice? Tak to pro má pro vás tato fakulta
velmi zajímavé obory. Najdete zde obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický
design. Určitě si zde vyberete.
Filozofická fakulta: Možná se to zdá ze začátku, jako velmi nudná budoucnost, ale opak je
pravdou. Na této fakultě najdete také velmi pestrý výběr. Naleznete zde obory jako Interkulturní
germanistika, Německý jazyk a literatura, Dokumentace památek, Historie, Kulturně historická
regionalistika, Kulturní historie, Filozofie, Politologie, Společenské vědy, Základy humanitní
vzdělanosti a mnoho dalších rozvětvených těchto základních oborů.
Fakulta zdravotnických studií: Máte zájem o zdravovědu a medicínu? Tak tato fakulta bude
právě pro vás! Najdete zde obory: Porodní asistence, Všeobecná sestra, Ergoterapie a
Fyzioterapie. Určitě obory nabízejí zajímavé, že?
Přírodovědecká fakulta: Jste typický přírodní typ? A rádi byste studovali na této fakultě? Tak
to vás jistě potěšíme nabídkou oborů, které zde jsou. Naleznete zde obory jako Biologie,
Geografie, Geografie střední Evropy, Informační systémy, Matematická informatika,
Matematika a její použití v přírodovědeckých vědách, Počítačové modelování ve fyzice,
technice a výrobě, Toxikologie a analýza škodlivin.
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Pedagogická fakulta: Rádi vzděláváte sebe i ostatní? Rádi byste svůj život směřovali tímto
směrem? To by se Vám líbily tyto obory: Anglický jazyk a literatura (jednooborové), Český
jazyk a literatura (jednooborové), Český jazyk pro média a veřejnou sféru, Hudební výchova
(jednooborové), Hudební výchova pro pomáhající profese, Popularizace hudby a organizace
hudebního života, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika – intervence, Tělesná výchova
a sport, Učitelství pro mateřské školy, Výtvarná výchova (jednooborové), Výtvarná výchova
pro pomáhající profese. Velmi pestrá nabídka, že?
Fakulta sociálně ekonomická: Poslední, osmou fakultou nám sem přibývají další pestré
obory. Zde je jejich výpis: Ekonomika a management, Regionální rozvoj a Sociální práce.
Už víte, jaký obor si vyberete? Člověk by to do ústecké univerzity ani neřekl, že bude takto
pestrá. Jedno zklamání tu ovšem je. Pokud jste nezavítali do Ústí 21. ledna tohoto roku, nebo
jste se 26. - 27. ledna nezúčastnili výstavy vysokých škol Gaudemaus v Praze, tak se už tento
školní rok žádného dne otevřených dveří nedočkáte. Pokud se vás výběr školy týká až za rok,
jistě neváhejte a při první příležitosti se na univerzitu zajeďte podívat. Přece jen je to odtud
kousek.

Nikola Červinková, 3. A

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Univerzita Karlova patří zajisté mezi nejprestižnější
vysoké školy vy České republice. Jedná se navíc a školu
s největší tradicí, která funguje již od roku 1348, kdy ji
založil sám Karel IV. Na svých webových stránkách
škola uvádí, že chce být symbolem vzdělanosti,
kultivovanosti a mravnosti. Výhodou studia na této
univerzitě je už jen její dobré jméno, kdy titul z této univerzity
má prostě větší váhu než titul z jiné vysoké školy. Univerzita

25

Karlova nabízí poměrně širokou škálu oborů:


















Katolická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta
Husitská teologická fakulta
Právnická fakulta
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Lékařská fakulta v Plzni
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta sociálních věd
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Fakulta humanitních studií

V řadě oborů je Univerzita Karlova jedinou vysokou školou v ČR, která dané vzdělání nabízí.

Drahomír Kechner, 3. A
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Velikonoce
Původ a historie Velikonoc
Velikonoční svátky slaví lidé věřící i nevěřící a každý jimi vítá a uctívá to,
co uzná za vhodné. Někdo významnou událost z historie svého národa,
jiný zázrak, další přicházející jaro a v něm věčný koloběh života. Původ
Velikonoc sahá daleko před vznik křesťanství. Na pohanské zvyky
postupně navázalo židovství. Ve stejném období slaví křesťané Ježíšovo
zmrtvýchvstání.
Pohanské oslavy
Období Velikonoc je tradičně svázáno s příchodem jara a obděláváním
půdy, které znamená novou obživu. Země se probouzí a jaro je příslibem
nového života a síly.
Velikonoce přišly pravděpodobně z východu, z babylonského zbožňování královny nebes Astarote. Z
jejího jména se možná odvodil anglický název Velikonoc – Easter. Na tento svátek se pekly kulaté koláče
se znamením kříže, což bylo babylonské mystické znamení života. Je možné, že se tento zvyk vyvinul
v pečení mazanců. Rekvizitou obřadu byla také vajíčka.
Podle báje spadlo ohromné vejce z nebe do řeky Eufratu a ryby jej vykulily na břeh. Na vejce se slétli
holubi a vyseděli z něj právě Astatore, bohyni Velikonoc. Velikonoční půst je dodnes držen ďáblovými
zbožňovateli v Kurdistánu, kteří jej znají z Babylónu, stejně jako Řím. Pohanští Mexičané jej drží dnes
jako kdysi starobylý Egypt. Do Evropy se tento svátek přenesl v podobě uctívání starogermánské
bohyně jara a plodnosti, která se jmenovala Ostar (také Eostre či Easter). I zde můžeme vidět nápadnou
podobnost s anglickým Eastern či německým Ostern. Slovanským protějškem starogermánské bohyně
byla Vesna.
Židovský svátek
V jarním období slaví Židé svátek Pesach. Jedná se o velký poutní svátek, který trvá osm, respektive
sedm dní. Slaví se v několika významech: jako svátek propuštění Židů z egyptského zotročení – přechod
do svobody a jako svátek přicházejícího jara a probouzející se přírody.
Hlavním významem tohoto židovského svátku je oslava Boha – Zachránce (Spasitele). Židé si
připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavného vyjití (exodus) z Egypta. Hospodin
vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů. Faraon (asi Ramesse II.) totiž nechtěl propustit
židovský lid, který se v Egyptě nikdy neasimiloval kvůli odlišnému polyteistickému náboženství.
Na znamení boží ochrany každá izraelská rodina obětovala beránka, který byl bez vady a jeho krví
potřeli rám dveří svého domu. Byli takto uchráněni před zkázou - smrtí prvorozených - která kolem nich
přešla bez povšimnutí. Odtud pochází židovský název Velikonoc - pesach – uchránění, ušetření, přejití.
Až po „Deseti egyptských ranách“ byl lid Vyvolený propuštěn a vydal se na svou pouť pod vedením
Mojžíše z Árona. V souvislosti s příchodem jara a probouzením přírody se obětují tzv. obětiny – buď
zvířata (beránci) nebo obilí. Tento zvyk má původ v nomádských dobách, kdy největším bohatstvím
byla stáda. Po egyptském exodu, kdy se Židé usazovali, obětovali na jaře spíše obilí, aby byla hojná
úroda. Slavnost jara a úrody se tak spojila se slavností osvobození z otroctví.
Křesťanské Velikonoce
Záchrana Izraelitů z Egypta se stala předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, ponížení a smrti.
Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno
v hebrejštině znamená „Bůh zachraňuje, Bůh je spása.“
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Křesťanské Velikonoce připomínají vzkříšení Ježíše Krista, což je centrálním bodem jejich víry.
Vzkříšení je podle jejich pojetí vysvobozující událostí pro všechny lidi. Smrt je přemožena, není
definitivní, ale je naopak začátkem nového života. Hřích může v křestu dojít odpuštění. Velikonoce jsou
tak svátkem naděje na život věčný, po boku Ježíše Krista. („Ve velikonočním tajemství jsou dvě
hlediska: svou smrtí nás Kristus osvobozuje od hříchu, svým přístupem nám zjednává přístup k novému
životu a otevírá nám nebe.“)
Příběh Velikonoc začíná Ježíšovým triumfálním vjezdem do Jeruzaléma, pokračuje poslední večeří s
apoštoly, při které dal Ježíš učedníkům na památku chléb jako své tělo a víno jako své tělo a krev.
Potom vstal od jídla, naplnil umývadlo a umyl učedníkům nohy. Tajemná poznámka při mytí nohou: „jste
čisti, ale ne všichni“ tížila všechny stolovníky. Na znepokojené dotazy Ježíš odpověděl: „Kdo se mnou
omočil ruku v míse, ten mě zradí…“ Na to řekl Jidáš, který Ježíše zrazoval: „Jsem to snad já, mistře?“
Již tato otázka dává tušit propastnost zrady. Ježíš odpověděl: „Ty sám jsi to řekl.“ Následuje noc v
zahradě Getsemanské, kde došlo k Jidášově zradě. Příběh pokračuje Ježíšovým odsouzením, křížovou
cestou (výslech před Pilátem, bičování, korunování trním, Ježíš si nese svůj kříž). Poté byl Ježíš na
hoře Golgotě ukřižován. Na velikonoční jitro vstal Ježíš z mrtvých, ženy přichází k prázdnému hrobu.
Příběh završuje Ježíšovo nanebevstoupení.
Dějinami utrpení Ježíše Krista jsou pašije. Dramatické ztvárnění příběhu v pašijových hrách byla již od
středověku velmi oblíbená, na některých místech se tato tradice udržela dodnes. Od křesťanského
pojetí se odvozuje i český název pro toto období - Velikonoce. Kristus vstal časně zrána „první den po
sobotě“ z hrobu. Pro svůj centrální význam v křesťanské věrouce se tato noc nazývá Velkou.
Datum Velikonoc
Velikonoce jsou spojovány s jarem. To proto, že skutečně časově zapadají do tohoto období. Původně
se Velikonoce slavily v den židovského pesachu. V roce 325 určil Nicejský koncil po delším sporu datum
Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku po jarní rovnodennosti. Jejich datum tedy kolísá mezi 22.
březnem a 25. dubnem. Nejpozdější Velikonoce byly 25.
dubna 1943, nejčasnější 22. března v roce 1818.
Masopust
Každý rok na přelomu zimního a jarního období, vždy několik dní
před zahájením postního období, se po celé České republice
konají masopustní slavnosti. Děje se tak především na menších
vesnicích, kde tyto slavnosti mají často bohatou tradici. Je to
jakýsi přechod mezi radostným, ale zároveň vážným tématem
Vánoc a dobou postní, která je klidnou, především meditační
přípravou na Velikonoce.
Kde se masopust vzal?
Masopust je původně pohanská slavnost, která má tradici již ve starověkém Egyptě a nebo Řecku. Tyto
slavnosti byly pojmenované jako liberalie či bakchanálie – slova pochází od bohů nestřídmosti Bakcha
a Libera, jimž byly tyto slavnosti věnovány. A jak bylo v antickém Řecku typické – když už slavnost, tak
tedy jak má být – nechyběl tanec, pitky a hodování, ba přímo obžerství…Z Řecka se slavnosti dostaly
v určité pozměněné podobě i do Říma a po jeho zániku pak do celé Evropy.
Masopust znamenal dříve hlavně pro chudý, ale i bohatší lid dobu uvolnění, dobu veselic. Nebyly v ní
žádné újmy či posty, ty přichází až poté, takže ten měsíc, či dva, podle toho jak to vyjde, si lidé opravdu
náležitě užili. Často se zvláště ti chudší museli i zadlužit, jen aby se ukázali na nějakém bále v novým
šatech, nebo pozvali sousedy na návštěvu. Ze spíží zmizelo hodně masa, různých alkoholických
nápojů. V tuto zimní dobu se také konala řada svateb, v podstatě až dodnes, nebo typické zabíjačky,
které jsou tradicí až do dnešních dob. Každou sobotu a neděli se konala nějaká taneční zábava či bál.
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První zmínky o masopustu u nás
První písemné zprávy o masopustních radovánkách na našem území pochází již ze století 13. Naši
dávní předkové si na toto období veselic velmi potrpěli, což někdy velmi hlasitě odsuzovala církev, ale
bylo jí to celkem málo platné. Je nutno dodat, že tehdy bývaly masopustní veselice mnohem bujařejší
a rozpustilejší než dnes.
Doba slavení masopustu
Kdy se slaví masopust – zde narážíme na jeden problém – každý rok v jinou dobu. Jak je to možné?
Vše závisí na samotném datu Velikonoc, a proto může masopustní neděle připadnout na jakýkoliv den
mezi 1. únorem a 7. březnem. Stručný popis jednotlivých dnů během masopustu a zvyky s nimi spojené.
Čtvrtku před vrcholnou masopustní nedělí se říkávalo tučný čtvrtek - tučný proto, protože se toho dne
vždy velmi sytě jedlo, takovým typickým jídlem bylo vepřo – knedlo - zelo a samozřejmě dobré pivo,
které k tomuto jídlu určitě nesmělo chybět. A proč tolik jídla a pití zrovna v tento den? Protože prý na
tučný čtvrtek se má hodně jíst a pít, aby byl při síle po celý rok.
Pátek a sobota uběhly jako voda a už tu byla dlouho očekávaná masopustní neděle. Hned po dobrém
obědě, který nesměl chybět, již na návsi vyhrávali hudebníci z celé obce a zvali svou hudbou a zpěvem
k muzice do hospody. Hned jak dohráli, houfy mužů a žen mířilo do hospody, aby se mohli co nejdříve
dobře bavit. Na tanečním parketě se každý snažil ukázat, co umí, až se z bot tanečních párů prášilo.
Bujarého veselí bylo slyšet ještě v ranních hodinách. Jen pak se často lidé ráno divili, kolik že zlatek
nechali večer za pivo či jiné alkoholické nápoje.
Druhý den po masopustní neděli se slavilo masopustní pondělí, kdy se konal speciální „mužovský bál“
- na takovou zábavu neměla svobodná chasa přístup a musela se spokojit s pouhým přihlížením.
Zvláště v tento den bylo typické, že se furiantští sedláci předháněli, kdo utratí víc zlatek. Další tradice,
která se k tomuto dni váže, se konala na mužovském bále. Sedláci prý vyhazovali své selky co nejvýš,
aby se prý na poli urodil vysoký len a oves.
Masopustní úterek býval pak slavnostním dnem. Byl to také očekávaný den maškar, jíž bylo všude
plno. Na masopustní úterý byla také zábava, sál býval plný děvčat. Uprostřed sálu pak stával stolek se
sladkým likérem pro děvčata; před každou skleničkou pak namaloval zvolený mládenec tolik koleček,
kolik musela děvucha zaplatit zlatek na muziku za to, že tancovala s hochy po celý rok. Tento obyčej
se nazýval „vyplácení holek“. V tento den se také uskutečňovaly řada tradic - slepicím se sypalo zrní
do kruhu z řetězu, aby nezabloudily a nezanášely. V tentýž den se také nemělo věšet prádlo na půdu,
neboť to by prý veslo k přemnožení blech. Ženy také nesměly šít, aby prý slepice dobře nesly.
Masopustem končil tanec a tančit se smělo zase až v květnu při kácení máje a poté až zadlouho o
podzimním posvícení. Tyto veškeré slavnosti a tradice se dodržovaly zhruba do konce 19. století, pak
se na ně dbalo již málo. Jak je tomu dnes? Na vesnicích či v městech se tradice masopustu stále ještě
dodržuje, ale již ne takovým způsobem, jak tomu bývalo dříve.
Postní doba
Půst
• úplné nebo částečné se zřeknutí potravy (praktikováno ve všech náboženstvích). Dnes katolická
církev zachovává 2 dny přísného půstu tj. Popeleční středa a Velký pátek pro všechny plnoleté až
do 60ti let věku - odřeknutí si jednoho ze dvou hlavních jídel dne a nesmí se jíst maso.
Velikonoční půst

•
•

postní doba, období 40 dnů před Velikonocemi, od Popeleční středy po Bílou sobotu,

•

čas sebezapření, mnoho křesťanů se v tento čas zříká kromě některých potravin i luxusu, je to
zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející - prvotně

upomínka na 40 dní trvání potopy světa, 40 let putování Izraele pouští, na 40ti denní Ježíšův půst
na poušti, před tím než začal svůj veřejný život,
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období přípravy katechumenů ke křtu konanému v noci na Boží hod velikonoční,

•

čas pokání, zdrženlivosti a újmy ─ zákaz masitých pokrmů. V katolické církvi není půst již výslovně
předepisován vyjma Popeleční středy a Velkého pátku. Od II. Vatikánského koncilu (1962-1965)
katolická církev klade důraz spíše na duchovní účasti.,

•

v 5. století začínal čtyřicetidenní půst na 1. neděli postní. Protože však křesťané nikdy nepočítali
neděli jako postní den, byly před tuto neděli brzy přidány další čtyři dny. Jako začátek postního
období je středa označována od 6. století a od 10. je o ní udělován popelec, od něhož má název
popeleční,

•

liturgická barva je fialová, jen o 4. neděli postní je to barva růžová.

Popeleční středa (následuje po masopustním úterý)

•

v katolické oblasti se udrželo označování popelečním křížem na čelo nebo sypání popela na hlavu
(kříž z popela z posvěcených ratolestí z předešlé Květné neděle se kreslí na čelo v průběhu mše
na Popeleční středu), kněz při tom pronáší: „Prach jsi a v prach se obrátíš.“ - jako připomínka
pomíjivosti pozemského života a smrtelnosti,

•

tato středa se také někdy nazývá černá, škaredá, smetná zvyky: např. Kdo by se byl o popeleční
středě napil svěcené vody, byl by podle lidové pověry ochráněn před komáry.

Pytlový čtvrtek
Čtvrtek po masopustu - dojídání zbytků z masopustních hodů, dnes se o tomto dnu moc neví, název asi
odvozen: „Protože se po masopustě, co ještě zbude, všechno, všecinko sní, stráví z pytluje.“
1. neděle postní - Černá
Ženy se odívaly do černých šatů vzhledem k nastávajícímu půstu. Někde se tato neděle nazývá „liščí“,
protože matky pekly preclíky, které pak děti našly navěšené na barevných stužkách na vrbových
proutcích nebo na ovocných stromech. Tyto přípravy byly konány v tajnosti a dětem se říkalo, že jim
preclíky nadělila liška.
2. neděle postní - Pražná
Jméno dostalo kvůli tomu, že našim předkům bývalo pražmo postním jídlem. Pražmo jsou upražená
obilná zrna nebo klasy. Z tohoto pražma se také připravovala polévka „praženka“.
3. neděle postní - Kýchavná
Obava z morové nákazy, tradovalo se, že mor se projevuje kýcháním, lidé se obávali, aby z toho
kýchnutí neumřeli, tak si vinšovali „Pomáhej pán Bůh …“ pověst: Kolikrát kdo kýchne o kýchavné neděli,
tolik roků bude ještě živ.
4. neděle postní - Družebná
Název od toho, že tuto neděli chodil ženich s družbou do domu, kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy.
Někdy se také nazývá nedělí středopostní - pomyslný střed 40ti denního půstu, nebo se nazývá jako
neděle růžebná či růžová, protože se v tuto neděli světí v Římě zlatá růže.
5. neděle postní - Smrtelná nebo Smrtná
Ze vsi obyvatelé vynášejí slaměnou „smrt, Mařenu, Mořenu, smrtholku…“ - loutka oděná do ženských
šatů (slaměná figurína, ověnčená hadříky a stužkami a nastrčená na tyč). Za vsí ji hodí do vody, ze
skály nebo ji zahrabou do země a utíkají pryč. Traduje se, že ten kdo by zůstal pozadu, nebo by dokonce
upadl do roka zemře. Do vsi se vracejí se zeleným stromkem (líto) a chodí dům od domu.
Vynášení smrti pochází z dob pohanských - díky církevním zákazům v minulosti, tento zvyk v některých
oblastech už vymizel, dodnes se dodržuje na Moravě - „Líto“ je malý smrček, na němž jsou zavěšené
ozdoby, věnce, kytky, obrázky svatých…- symbol blížícího se jara.
6. neděle postní - Květná
Připomíná Ježíšův triumfální vjezd do Jeruzaléma: Ježíš putoval se svými učedníky do Jeruzaléma na
oslavu Židovských Velikonoc (Pesach). Cestou poslal své přátele do jedné vesnice pro oslátko, na něho
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pak nasedl a vjel branou do města. Když ho lidé viděli, vzpomněli si na vyprávění moudrých mužů o
Božím králi, který přijede na obyčejném oslu a začali jásat a mávat zelenými ratolestmi a volali:
„Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně.“
V kostelech se světí a rozdávají palmové ratolesti a kříže z palmové slámy zdobí mnoho domů…. V
jiných zeměpisných šířkách se místo palem používají kočičky, zimostráz, jedlové, lískové či vrbové
větvičky. pověsti: Na Květnou neděli se vymetalo obydlí zelenými ratolestmi,aby veškerá neřest
zahynula.

O JEDNOTLIVÝCH DNECH PAŠIJOVÉHO TÝDNE
SAZOMETNÁ STŘEDA

-

po modrém pondělí a žlutém úterý, jedná se o první den ze svatého pašijového týdne (středa před
Božím hodem velikonočním),

-

označována také jako škaredá a černá, protože se v tento den vymetaly komíny, podle lidového
obyčeje se tuto středu nesmíte škaredit a mračit, jinak se budete mračit po všechny středy v roce.

ZELENÝ ČTVRTEK

-

název odvozen pravděpodobně od zeleného mešního roucha, které se v ten den užívalo,

-

jedla se zelená strava (např. zelí, špenát), aby byl člověk zdravý po celý rok, jedná se o zvyk
převzatý z židovské slavnostní večeře Pesach, jelikož je tento zvyk starší než nošení zeleného
obřadního roucha, může být název odvozen i od něj, - zvony zní ten den naposledy, znovu zní až
na Bílou sobotu, tradice:

-

po posledním zaznění zvonů se mělo zacinkat penězi, aby se nás držely celý rok, někde rovněž
zvonění paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši,

zvyky:

-

vstávalo se velice časně, rodina se pomodlila, omyli se rosou, protože bránila onemocnění šíje a
dalším nemocem, někde tato tradice až na Velký pátek,

-

časně musely vstávat především hospodyně, aby ještě před východem slunce zametly dům. Smetí
se odneslo na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy,

-

sní-li někdo před východem slunce pečivo namazané medem, je chráněn před uštknutím hadů a
žihadly vos,

-

v Orlických horách zvykem házet chleba s medem do studny, aby se v ní po celý rok držela voda,

-

pečení jidášů, pokud se jedly s medem, znamenalo to zdraví,

-

Zelený čtvrtek byl vhodný k setí lnu a hrachu, neboť tento den vše prospívá ,

-

na Zelený čtvrtek se nemá nic půjčovat a s nikým se hádat, aby se nám hádky vyhnuly a peníze
si k nám našly cestu,

VELKÝ PÁTEK

-

v katolické liturgii den smutku, nebyly bohoslužby, jen se zpívalo (bez doprovodu varhan) a četly
se texty, součástí pobožnosti odhalení a uctění svatého kříže,

-

výzdoba kostela chudá, žádné květiny, svíce,

-

hlas zvonů nahrazován řehtačkami, s velkým hlukem se chodilo po vesnici, zpěv písní namířených
proti Jidášovi a Židům, kteří ukřižovali Krista, někde děti honily Jidáše, vybíral se zrzavý chlapec,

-

postní den, pověsti: zázračný den, ve který měla země magickou sílu a otevírala se, aby odkryla
své poklady, většinou byly označeny světýlkem, zářícím nebo kvetoucím kapradím či zářícím
otvorem ve skále,
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-

na souš vycházeli vodníci a proháněli se na koních, na chvíli se podle pověsti otevřela i hora
Blaník,

zvyky:

-

vstávalo se před východem slunce, lidé se chodili mýt do potoka, aby se ubránili před nemocemi,

-

někde se chlapci potápěli a snažili se ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu,
to je mělo ochránit před bolením zubů,

-

v krajích s plátenickou výrobou se předly pašijové nitě, pak se udělalo na šatech několik stehů, to
mělo ochránit před zlými duchy a uhranutím, košile ušitá z plátna pašijových nití měla chránit před
bleskem,

-

nesmělo se nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat,

-

nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se nehýbalo zemí,

-

nepralo se prádlo, protože by se místo do vody namáčelo do Kristovy krve,

-

chodilo se dům od domu za zvuku řehtaček a říkanek, oznamovalo se poledne, ranní i večerní
klekání,

-

hospodyně připravovala k obdarování sušené ovoce, vejce, pečivo, někdy i drobné peníze.

BÍLÁ SOBOTA

-

podle bílého roucha – připomíná smytí hříchu křtem, při obřadech vigilie křtěni novorozenci, kteří
nosili bílé roucho,

-

ve starém křesťanství nebyla dnem liturgickým, konala se jen noční bohoslužba – vigilie, před ní
se posvětil oheň, od kterého se zapálila velikonoční svíce - paškál - tento oheň se světil před
kostelem, v mnoha vsích se doma muselo uhasit ohniště, potom hospodyně vzala polínko a
položila ho před kostelem na hraničku, když kněz oheň posvětil, každá hospodyně si vzala žhavé
polínko a znova jím zažehla ve stavení oheň,

-

konec Bílé soboty byl zároveň koncem půstu, zvyky:

-

z ohořelých dřívek se vytvářeli křížky, lidé je nosili do pole, aby bylo úrodné, popelem
posvěceného ohně se posypaly louky,

-

někde se do domu za trám dávaly uhlíky, aby ho chránily před požárem - uklízelo se, bílilo se,
připravovalo a chystalo na slavné Vzkříšení – Boží hod velikonoční, připravovaly se sváteční a
obřadní pokrmy, mazance, beránci, pomlázky (vrbové proutí), vázaly se březové metličky a zdobily
se vejce.

z

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

-

světily se velikonoční pokrmy – beránek, mazance, vejce, chleba, víno,

-

na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje - každá návštěva dostala kousek z
posvěceného jídla,

-

ve východních Čechách hospodář dal kus svěceného mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni,
aby byla úroda, voda a dostatek ovoce,

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Pomlázka - chlapci chodí se spletenými pomlázkami dům od domu za děvčaty, pomlázky mají většinou
z vrbového proutí, ozdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují. Za to dostanou malovaná vajíčka.
Toto základní schéma má řadu variant. Někde v úterý chodí děvčata, jinde po poledni polévají chlapce
vodou. Častým zvykem bylo číhat na děvčata, když šla ráno do kostela. O stáři pomlázky svědčí
vzpomínky Konrada Waldhausera ze 14. století
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BÍLÁ NEDĚLE

-

druhá neděle velikonoční,

-

novokřtěnci toho dne naposledy nosili bílé křestní roucho,

-

dnes je často dnem slavnostního prvního svatého přijímání. Po velikonocích nastává velikonoční
doba, která trvá 50 dní do svátků „Seslání Ducha svatého“, kdy se připomíná další událost.
Velikonocemi totiž nic neskončilo.

Apoštolové se v dalších 40ti dnech setkávali se vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim Kristus
řekl, že ho již neuvidí, ale dostane se jim posily Ducha svatého. Což se stalo za dalších 10 dní. Slavnost
Nanebevzetí Páně.
Čtyřicátý den po Zmrtvýchvstání je slavnost Nanebevzetí Páně (připadá vždy na čtvrtek). Nanebevzetí
je v zásadě variantou velikonočního svátku, od „vlastního“ velikonočního svátku je však posunuto o 40
dní. Ježíš „potřeboval“ těchto 40 dní k tomu, aby své učedníky seznámil s tajemstvím svého vzkříšení
a s jejich posláním do celého světa (misie). Jako svébytný svátek se rozvíjí až od 4. století. Zvyky: V
tento den se často konají poutě, jež asi upomínají na Kristův „výstup“ na nebesa.

VELIKONOČNÍ SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM
Pomlázka, beránek, zajíček, kuřátko, vajíčko, velikonoční oheň, svíce a vysévání obilí.
POMLÁZKA
„Dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička Vám snese jiný.“
Krajové názvy pro tuto neodmyslitelnou součást velikonočního veselí jsou také
mrskačka (Zlínsko), mrskut (Haná, Valašsko), šmigrust (Slezsko), šmekrust (severní
Morava) a také tatar, žíla, binovačka, houdovačka, dynovačka, korbáč, kančák, konak,
čugar, šibák, rocák, šlahačka…
Pomlázka je spletena z vrbového proutí a ozdobena pestrobarevnými stuhami. Patřilo
k povinnostem každého venkovského kluka vyrobit jarní píšťalku a uplést pořádnou
pomlázku. Nejlépe z osmi vrbových proutků. Největším uměním bylo vyrobit
několikametrový ze šedesáti prutů splétaný korbáč. Chlapci jej ve skupinách nosili po
vesnici a děvčata jim na něj přivazovala pentle.
Naši předci věřili, že se v čerstvě uříznutých prutech jívy, břízy, vrby a dalších stromů skrývá životadárná
omlazující a uzdravující síla. Znásobením spetených proutků má vrba předat životadárnou sílu tomu,
kdo je jí šlehnut. Každá dívka si možnosti být vyšlehána považovala a platila malovaným vajíčkem.
Zvláště bohatě odměněn byl první koledník, který přinášel do domu štěstí. Jeho pomlázkou hospodyně
šlehaly ve chlévě dobytek, aby byl zdravý. Pomlázka, nebo jak se prapůvodně říkalo“pomládka“ či
„omládka“, symbolizovala od pohanských dob oplodňování.
KOLEDA
Název koleda je odvozen od římských lednových přání. Je to obřadní obchůzka spojena se zpěvem
písní a popěvků a říkadel, za něž koledníci dostávali dary. Podstatou a smyslem je přinést blaho, zdar
a štěstí, jak v osobním a rodinném životě, tak v hospodaření.
VAJÍČKO
Protože vejce obsahuje zárodek života, bylo od pradávna symbolem
plodnosti, úrody, nového, stále se opakujícího života a vzkříšení. Od
nepaměti symbolizovalo vejce zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět, ale
také životní sílu, narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky skořápce i pocit
bezpečí. Vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt
život .
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Tady je zřetelné spojení se Zmrtvýchvstání Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi „To vajíčko
malovaný, je od srdce darovaný.“ Vajíčko je o Velikonocích odměnou koledníkům, darem, předmětem
zdobení. Zvláštní postavení má vejce červené, které je patrně prvním z typu kraslic. Červená barva byla
nejoblíbenější. Slované mají pro tuto barvu výraz „krasnaja“, odtud zřejmě vznikl název „kraslice“.

Plodivá síla vajíčka má být umocňována ornamenty a barvením, zejména barvami života- zelenou
(zeleň přírody), červenou (proudící krev a láska), žlutou (barvou slunce), hnědou a černou (temná
země).
Zejména na Slovácku měli vyhlášené malérečky a jejich kraslice byly učiněnými uměleckými skvosty.
Původně se používala přírodní barviva, která později nahradily anilinové barvy. Vajčka se zdobila
malováním, vyškrabováním vzorů - tzv. hejskování, včelým voskem- neboli voskovou batikou či
batikováním, apod.
VELIKONOČNÍ BERÁNEK
Symbol beránka byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé
středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci.
V hebrejské tradici symbolizovaly ovce Izraelitu jako člena „Božího stáda“,
i židovský Bůh je označován za pastýře, který bere své ovce do náručí.
V křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího Beránka, Krista a
znázorňuje se s praporem vítězství. Spojení vidí křesťané také s původně
židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se beránek zabíjel, na památku
vyvedení Izraele z egyptského otroctví.
KUŘÁTKO, VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
K Velikonocům patří symbol žlutého kuřátka. Vyjadřuje radost z nového života. Z
německého prostředí do Čech přišel symbol zajíčka. V dnešní evropské tradici je
označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová.
Podle jednoho výkladu vzniklo spojení z toho důvodu, že zajíc na jaře hledá v
blískosti lidských obydlí potravu a jelikož je plachý a lidi se ho straní, je mu
přisuzováno i tajné roznášení velikonočních vajec.

VELIKONOČNÍ OHEŇ
Tak jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou, procitnutí po dlouhém studeném
čase, stejně takový je příchod Ježíše o Velikonocích. Zapálení svatého Velikonočního
ohně je pro křesťany o Velikonocích centrální událostí, zapaluje se na Bílou sobotu,
při obřadech velké noci.
VELIKONOČNÍ SVÍCE
Svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, světlo je chápáno jako znamení
života.
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VYSÉVÁNÍ OBILÍ
Znamená počátek zemědělských prací. Do misek se vsazují jarní
květiny - hyacint, narcis, krokus, tulipán, sněženky a petrklíče.

VELIKONOČNÍ PEČIVO a POKRMY
„Dáte-li
kus
mazance,
dostanete
mládence.“ K jarním svátkům patří typické
pečivo. Je kynuté, protože s přicházejícím
sluncem všechno pučí, kvete, nabírá na
objemu. Po postních preclících bylo zvykem
pochutnat si na jidáších pokapaných
medem a mazanci s máslem. Věřilo se totiž,
že jidáše s medem chrání před hadím
ušknutím a svým tvarem připomínají provaz,
na kterém se Jidáš oběsil.
Křížové naříznutí na mazanci má zase
připomenout Kristovo ukřižování. Od pradávna je tradičním masitým velikonočním jídlem pečený
beránek. Když přišla nouze, pekl se beránek z kynutého těsta.
Nezapomínalo se ani na přísun vitamínů. Vařila se polévka z čerstvých jarních bylin a mladé kopřivy
se přidávaly do vel. nádivky. Hezkým zvykem také bývalo rozdělit na Boží hod velikonoční mezi členy
rodiny jedno vejce a společně je sníst, aby všichni drželi pospolu a za rok se zase zdraví sešli.

VELIKONOCE ve ŠVÉDSKU A FINSKU
Stejně tak jako u nás i v těchto zemích nosí lidé o Květnové neděli do kostelů na požehnání větvičky
kočiček, které pak doma uchovávají ve vázách, a věří, že do domu přinesou požehnání. Na Zelený
čtvrtek nebo na Velikonoční neděli je zvykem, že se děti převlékají za staré ženy, které pokládají za
dvěře vlastnoručně zhotovené dopisy a za to dostávají různé sladkosti. V Dánsku je zvykem vyzdobit
dům jarními kyticemi a žlutými vajíčky. Děti dostávají čokoládového zajíčka a vajíčka.
http://www.ujezdeculuhacovic.wz.cz/velikonoce.pdf
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Druhé číslo našeho školního časopisu jsme zaměřili na vysoké školy, na jednu z
možných životních cest našich studentů. Speciál Kam na výšku by si měli přečíst
především ti, kteří o studiu na vysoké škole uvažují. Ale připravili jsme ho pro všechny
čtenáře, zajímavé jsou např. výsledky naší ankety, kde jsme zjišťovali mezi studenty
zájem o vysokoškolské vzdělání.
Před pár týdny jsme vykročili do druhého pololetí. V něčem bude možná o něco
složitější a náročnější než to první. Pro maturanty je to pololetí stěžejní, maturita může
být startem pro jejich další životní etapu. Někteří tuto etapu stráví studiem na vysoké
nebo jiné škole, jiní se zúčastní svých prvních pracovních pohovorů… Studenti
ostatních ročníků musí zabrat, protože vysvědčení na konci školního roku je
vysvědčení důležité. Může znamenat pohodově prožité prázdniny nebo taky hodiny
strávené nad učením při přípravě na opravné zkoušky.
Všem proto přeji úspěšný start do druhé poloviny tohoto školního roku, a třeba i při
čtení našeho dalšího čísla školního časopisu.

Šárka Šmejkalová
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