Milí čtenáři,
představujeme Vám nové číslo školního časopisu Informace s tužkou
v ruce. Uběhlo přesně 390 let od založení našeho gymnázia, a proto
jsme si pro Vás připravili speciální článek „Jak dobře znáte
Gymnázium a SOŠ Mikulov‘‘. Dále se můžete těšit na výherní
slohovou práci Anny Koudelové, osvěžující recepty a komiks.
žáci terci
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UDÁLOSTI Z HISTORIE
Založení gymnázia v Mikulově (červen 1631)
Před 390 lety bylo založeno naše gymnázium.

Bitva o Midway (7. 6. 1942)
V bitvě o Midway zvítězili Američané a zvrátili vývoj války v Pacifiku.

Podepsání Shengenské smlouvy (14. 6. 1985)
Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko podepsaly smlouvu u lucemburského města
Schengen. Mezi státy, které jsou součástí Schengenského prostoru patří dnes i ČR.

Přivezení Sochy Svobody (17. 6. 1885)
Do New Yorku byla přivezena Socha Svobody.

Podepsání smlouvy SALT II (18. 6. 1979)
USA a Sovětský svaz podepsaly smlouvu SALT II, která měla limitovat strategické zbraně.

Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí (21. 6.
1621)
Na Staroměstském povstání byli popraveni vůdci stavovského povstání.

Vystoupení Velké Británie z EU (23. 6. 2016)
Občané Británie v referendu rozhodli o vystoupení jejich země z EU.

Začátek Korejské války (25. 6. 1950)
Armáda KLDR vtrhla do Jižní Koreji a tím začala Korejská válka.

Založení OSN (26. 6. 1945)
V San Franciscu bylo 51 zakládajícími státy založeno OSN.

Poprava Milady Horákové (27. 6. 1950)
V tento den proběhla poprava Milady Horákové a dalších 3 odsouzených v procesu ze skupiny Milady
Horákové.

Atentát na Františka Ferdinanda d’Este (28. 6. 1914)
Na následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka d’Este byl spáchán atentát. Kvůli tomuto
atentátu začala první světová válka.

Podepsání Versailleské smlouvy (28. 6. 1919)
V Paříži byla podepsána Versailleská smlouva, která úplně ukončila první světovou válku.
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Animalia & Botanica
Hyena žíhaná
Hyaena Hyaena
Budu hádat, krvelačné stvoření, agresivní lovec, to je hyena. Dovolte mi rozbít pár
stereotypů. Pravdou je, že u hyeny žíhané je vzácnost aktivního lovu. Hyena
žíhaná je všežravec, pokud loví, tak jen slabá a nemocná zvířata či ptáky a
menší hlodavce. Jinak dojídá zbytky kořisti lvů, levhartů nebo šakalů.
Funguje tedy spíše jako takový čistič krajiny. Hyena žíhaná žije
v savanách a polopouštích. Většinou někde na otevřených krajinách
s možností stínu, kde polehávat. Zdroj vody může být i vzdálenější,
protože dokáže přežívat i několik dní z vody z ovoce nebo vegetace.
Vyskytuje se v severní Africe a jihozápadní Asii.
Jak lze spatřit na obrázku, hyena žíhaná má přední nohy delší než ty
zadní, to jde poznat i na páteři, která se svažuje ke kratším nohám. Na hlavě
má velké uši, skvěle přizpůsobené k životu v poušti. Její zuby a žvýkací svaly jsou dobře
uzpůsobené k trhání masa a k drcení kostí. Ne vždy se projeví pohlavní dimorfismus, ale
zpravidla je samec větší a robustnější. Zajímavé ovšem je, že i přes to jsou ve smečkách
(pokud je nějaká utvořená, protože hyeny žíhané žijí spíše osaměle, až na výjimky)
dominantní samice. Smečky si dokáží vytvořit terititorium až 400 km2. Samotáři si hájí pouze
potravu, ne území.

Viktorie královská
Victoria amazonica
Zajímá vás, jak dokážu napsat jeden článek o
jednom druhu leknínu? Tak koukejte.
Viktorii královskou objevil R. Schomburgk roku
1837 a pojmenoval ji podle nové královny. Když ji
spatřil v Jižní Americe, byl odhodlán ji dovézt do
Londýna, ale s šířkou listu,
2.5 metru, to byl trochu oříšek. Naložil tedy malé
poupě do nádoby a vydal se do Anglie.
Na první pohled se může zdát jako něco malého
vyrůstajícího z vody, ale dokáže vyrůst až o půl
metru za den. Zespodu je silná síť žebrování, posetá ostny, které slouží jako ochrana před
vodními (a hladovými) škůdci. Vzduch v dutinách mezi žebrováním Viktorii královskou
nadnáší na hladině. Kvete velkými bílými květy, které voní jako ananas a otevírají se vždy na
večer, kdy vydávají teplo, aby přivábily opylovače.
A teď to nejzajímavější, listy Viktorie královské jsou tak silně nadnášeny nad vodou, že
unesou váhu až 45 kg.
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CESTOVNÍ HOROSKOP 2021

BERAN 21. 3. – 20. 4.
Berani, čekají vás příjemné změny. Žádné lenošení, ale opravdu neobvyklé zážitky.
Lokalita pro vás: MALEDIVY

BÝK 21. 4. – 21. 5.
Býci, je možné, že část volných dnů strávíte o samotě. Vymyslete si náhradní
program a díky tomu můžete potkat zajímavé lidi.
Lokalita pro vás: FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

BLÍŽENCI 22. 5. – 21. 6.
Blíženci, volné dny si budete užívat plnými doušky. Ideální by bylo odjet na
společnou dovolenou s větší partou lidí.
Lokalita pro vás: příroda v RAKOUSKU

RAK 22. 6. – 22. 7.
Raci, začněte myslet pozitivně a uvidíte, že se vám uleví. Pár dní volna a odpočinku
vám prospěje.
Lokalita pro vás: jedině doma, třeba ADRŠPACH

LEV 23. 7. – 22. 8.
Čeká vás pohodová a klidná dovolená. A bude to dovolená vašich snů. Právě vy budete
mít hlavní slovo, kam se letos pojede.
Lokalita pro vás : ITÁLIE nebo CHORVATSKO

PANNA 23. 8. – 22. 9.
Milé Panny, všechno se bude vyvíjet přesně podle vašich plánů. Společná dovolená
upevní rodinné vztahy.
Lokalita pro vás: což takhle divoké kempování ve ŠPANĚLSKU či ČECHÁCH
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VÁHY 23. 9. – 23. 10.
Organizace dovolené bude na vás. Pozor však na nerozhodnost , mohla by vám uniknout
jedinečná šance na skvělou dovolenou. Neodkládejte věci na poslední chvíli.
Lokalita pro vás: KANÁRSKÉ OSTROVY

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
Štíři, prožijete opravdu nevšední zážitky a díky nějakému místnímu domorodci se
podíváte do míst, kam se běžný turista nedostane.
Lokalita pro vás: USA

STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
Střelci, neumíte se vůbec uvolnit. Proto se v den dovolené odpojte od počítačů, vypněte
telefon a jen odpočívejte. Teprve pak si užijete volné dny naplno.
Lokalita pro vás: zkuste netradičně POLSKO

KOZOROH 22. 12. – 20.1.
Dávejte si pozor na zbytečné hádky a konflikty a také buďte ve střehu. Někdo se vás bude
snažit obelstít. A hlídejte si pořádně své osobní věci.
Lokalita pro vás: MADEIRA
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
Vodnáři, chvíle volna si užijete v příjemné společnosti. Všechno bude probíhat hladce a
bez problémů, čeká vás dokonalá dovolená.
Lokalita pro vás: THAJSKO nebo VIETNAM

RYBY 21. 2. – 20. 3.
Dovolená bude ve znamení romantiky. Přestaňte být odměření a chladní a máte šanci
potkat nové přátele.
Lokalita pro vás: PORTUGALSKO
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VESMÍRNÉ ZAJÍMAVOSTI
PLUTO
Pluto je pojmenováno podle boha vládnoucímu podsvětí. Jedná se o největší
trpasličí planetu sluneční soustavy a 2. trpasličí planetu směrem od Slunce (1. je
Ceres). Pluto bylo roku 2006 26. valným shromážděním Mezinárodní
astronomické unie v Praze přeřazeno mezi trpasličí planety kvůli své malé
velikosti. Má pět dosud známých měsíců Charon, Nix, Hydra, Kerberos a nejmenší
Styx. Oběžná dráha Pluta se při pohledu shora kříží s oběžnou dráhou Neptunu,
ale ve skutečnosti se dráhy nachází v jiné výšce a tedy tělesa se nikdy nesrazí.
Pluto bylo poprvé pozorováno 18. 2. 1930 v Lowellově observatoři v Arizoně
v USA.

JUPITER
Jupiter je pojmenován po římském bohu Jovovi (1. pád Jupiter). Řadí se mezi
plynné obry, což znamená, že je tvořen převážně plynnými látkami. Jupiter je
největší planeta naší soustavy, a dokonce váží 2krát více než všechny planety ve
sluneční soustavě dohromady. Má také prstenec, ale protože je slabý, tak nejde
vidět. V atmosféře Jupitera probíhají dobře pozorovatelné atmosférické bouře.
Asi nejznámější bouří je Velká rudá skvrna. Kolem Jupitera obíhá přibližně 80
měsíců, největší z nich jsou Galileovské měsíce (Io, Europa, Ganymed, Callisto).
Přesný rok objevení Jupitera není známý, protože se jedná o jeden z nejjasnějších
objektů na obloze, a byl tedy pozorován už odpradávna.
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ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA
• během jedné zimy napadne 1 000 000 000 000 000 000 000 000 sněhových
vloček
• největší sněhová vločka měřila 38 milimetrů
• stín při zatmění cestuje rychlostí 1 700 km/h a na pólech dokonce rychlostí
8 000 km/h
• v některých částech Chile nebyl nikdy zaznamenán déšť
• jeden malý kousek brokolice obsahuje více vitaminu C než 200 jablek
• během čtení této věty Vám odumřelo a zároveň bylo nahrazeno 50 000 buněk
• při kýchání se zastaví všechny tělesné funkce včetně srdce
• největší pojmenované číslo má název googolplex neboli 10100
• New York se vzdaluje od Londýna 2,5 centimetru ročně
• stálo 7 000 000 dolarů vyrobit Titanic a 200 000 000 dolarů o něm natočit film
• když ve službě Google obrázky vyhledáte "241543903", zobrazí se Vám
hromada fotek lidí s hlavou mrazáku
• člověk vzhlédne v různých formách až 3 000 reklam denně
• písmeno J se jako jediné písmeno nenachází v periodické tabulce prvků
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Slohová práce
Máma s tátou se na mě dívají. Potlačím náhlou vlnu nevolnosti a vykouzlím na tváři
úsměv. ,, Pardon? Na co jste se ptali?" Máma obrátí oči v sloup: ,, Zlatíčko, pravá
dáma vždy a za každých okolností dává pozor, o čem se u stolu mluví!" Bezva, další
lekce do života od mé dokonalé mámy. V naší rodině jsou totiž všichni dokonalí. Pro
chyby tu není místo, jak s oblibou říká můj táta. Já si to ale nemyslím, už mě unavuje
být neustále dokonalá. Unavuje mě ten nátlak, unavuje mě, že rodiče mi už
naplánovali celou budoucnost, ale nejvíc ze všeho mě unavují knihy: dostávám je na
narozeniny, na svátek, na Den dětí anebo jen tak, když mají rodiče dobrou náladu...
A proto mému pokoji vévodí gigantická knihovna: mám tam knihy od Dekamerona
přes Saturnina, Goyu a Shakespeara, až po Dona Quijota.
Ne že bych je někdy četla, ale jsou skvělou skrýší. Ne na bonbóny, nebo na dopisy
od kluků, ale na drogy. Pervitin. Můj zaručený útěk z téhle dokonalé rodiny. Začala
jsem ho
brát asi před pěti měsíci. Nechápu, jak jsem to bez něj před tím zvládala...
,, Zlatíčko? Co nesmí v tvé knihovničce chybět?" zeptá se mě máma. Pervitin, křičí
celé mé tělo. Zhluboka se nadechnu a odpovím:,, Eh, nevím. Mohla bych se jít
podívat a pak ti dát vědět?" Máma se usměje a kývne. Mátožně vstanu. Pomalu
vejdu do svého pokoje. Hlava se mi točí a vidím rozmazaně. Sakra. Potřebuji
pervitin. Hned teď. Obvykle si svou dávku dám až rodiče spí, ale teď ho potřebuju
hned. Nic jiného mě při smyslech už neudrží. Dopotácím se ke knihovně. Popadna
Dona Quijota a odhodím ho na druhou stranu pokoje. Za ním je moje skrýš.
Popadnu nejbližší sáček a dám si pořádnou dávku. Pokoj se mi zhoupne pod
nohama. Zapotácím se a ztratím balanc. Poslední, co si pamatuju je můj výkřik a
dupot kroků na schodech.
Ztěžka otevřu oči. Chvíli mi trvá, než zaostřím. Moje oči putují po bílých stěnách
pokoje. Počkat! Můj pokoj má stěny modré!
Kde to jsem?!? Zprudka se posadím: jsem mrtvá? Pro jistotu se štípnu do paže. Ne,
nejsem mrtvá... Tak kde to jsem?
Můj zrak padne na noční stolek leží na něm nějaký vzkaz, který je psaný matčiným
rukopisem: Milá dcero, proč jsi nám jen neřekla o svých problémech?' protože by jste
mě nepouslouchali, pomyslím si. Čtu dál: , Když jsme tě našli ležet v tvém pokoji,
mysleli jsme, že jsi nám umřela... Pak jsme objevili tvou skrýš té ohavné drogy.
Museli jsme tě, ač neradi, umístit do léčebného centra, kde se postarají o to, aby se
tohle už nikdy neopakovalo. Buď silná! Máme tě moc rádi. Máma a táta.Povzdechnu
si. Sakra. To budu jako zavřená v nějakým cvokhauzu?! Ale počkat, je tu ještě něco:
,PS. Tuhle knihu ti posíláme, aby jsi se mezi svými léčbami nenudila...' Podívám se
na titul knížky: Don Quijot od Miguela de Cervantese. Musím se zasmát. Jaká
ironie!
A. Koudelová
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Jak dobře znáte Gymnázium a SOŠ Mikulov?
Dokážeš vyluštit jaký řád působil na Gymnáziu v Mikulově?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Kdo známý studoval na gymnáziu? (příjmení)
2. Jaké je příjmení muže, který založil v roce 1631 gymnázium v Mikulově? (Po tomto rodě je
pojmenovaná i hrobka v Mikulově)
3. Jak se jmenuje ředitel školy? (příjmení)
4. Na gymnáziu působil Gelasius Dobner. Kdo to byl?
5. U založení gymnázia stálo 8 lidí, kteří přišli v červnu roku 1631. Z jaké země přišli tito lidé?
6. Na jaké ulici se nachází gymnázium?
7. Jaký jazykový kroužek se nedávno na gymnáziu nově otevřel?
8. Dříve studenti, kteří pocházeli ze vzdálenějších míst, byli ubytováni v Loretánském semináři. Na
jaké dnešní ulici se tento Loretánský seminář nacházel? (Tato ulice se nachází blízko náměstí)

Věděli jste, že…
…dříve se u některých jmen studentů byla připsána poznámka „potator“ neboli pijan?
… Jana Evangelistu Purkyně velmi zajímala okolní příroda, především jeskyně na Turoldu?
… dříve se vyučovalo 220 dnů v roce a hlavní prázdniny byly v říjnu?
… piaristé byli pozvání do našich zemí kardinálem Františkem Dietrichsteinem?
… v roce 1848 byla školskou reformou zřízena osmiletá gymnázia?
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… na začátku založení školy zde učili profesoři z různých států (např. z Rakouska, Francie a Belgie)?

12

Na ozdobení jednobarevného (nejlépe bílého) květináčku, nebo třeba vázy
budeš potřebovat:
Laky na nehty
Kyblík s vodou
Jak na to: Nachystej si kyblík s vodou. Na vodní hladinu nakapej lak na nehty.
Můžeš použít jen jednu barvu, nebo navzájem nakombinovat více barev. Dávej
pozor na to, aby k sobě tyto barvy ladily. Kapky špejlí rozetři do různých
protáhlých tvarů. Laky vytvoří na vodě tenkou blanku. Když do ní opatrně
ponoříš část květináčku, přilne na ni. Květináč poté nechej alespoň půl hodinky
schnout. Teď už ho stačí jen naplnit hlínou a zasadit do něj kytičky. Nebo ho
můžeš zabalit do balicího papíru a darovat někomu blízkému jako vlastnoručně
vyrobený dáreček.
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Tipy na letní osvěžení
15

Letní recepty
Ledový čaj
Ingredience:
• 2 l vody
• 2-3 sáčky černého čaje
• 2 limetky
• 8 lžic třtinového cukru

Postup:
Vodu přiveďte k varu a sáčky černého čaje nechte 5 minut vyluhovat. Sáčky vytáhněte včas, ať není
nálev příliš silný. Přidejte třtinový cukr a nechte vychladit. Poté do čaje vymačkejte šťávu z jedné
limetky a dovnitř přidejte nakrájenou limetku na plátky. Na závěr můžete přisypat kostky ledu.

Okurková limonáda
Ingredience:
• 1 ks salátové okurky
• 2 ks limetky
• 2 lžíce třtinové cukru
• 1,5 litru perlivé vody
• led, kolečka limetky a okurky na ozdobu
Postup:
Oloupanou salátovou okurku nakrájejte na menší kostky, pak ji rozmixujte na pyré. Do pyré přilijte
0,5 l perlivé vody a nechte v lednici stát 10–15 minut. Směs přelijte přes sítko
do džbánu, přidejte šťávu ze dvou limetek a oslaďte třtinovým cukrem. Oslaďte , zamíchejte,
jednotlivé sklenice limonády servírujte s ledem, zdobte kolečky limetky a okurky.

Jahodová zmrzlina
Ingredience:
• 1 ks zakysaná smetana
• 1 ks bílý jogurt
• 1 kg jahod
• 2 lžíce třtinového cukru

Postup:
Jahody očistěte, umyjte a společně s jogurtem rozmixujte. Mixujte, dokud nevznikne směs
o konzistenci krému. Mezitím si v druhé misce připravte smetanu s cukrem, kterou rozmícháte
dohladka. Nakonec obě směsi dobře promíchejte a dejte zmrazit.

16

17

KNIHY
Dominika na cestě Jižní Amerikou – Dominika
Gawliczková
Velká cesta malé motorkářky. Metr a půl vysoká Dominika s ještě menší
motorkou se vydává sama napříč Jižní Amerikou. Setkává se s padouchy i
vzteklými psy, s poruchou i nemocnicí. Být to fikce, čtenář by si řekl, že to
autor se zážitky přehnal a Dominika je neohrožená cestovatelka, kterou
nic nezastaví. Ona se však bojí úplně všeho a jede dál jen proto, že si
myslí, že se to zlepší. Nezlepší. A čím hůř je, tím víc je jasné, že jedinou
obranou je dělat si z toho všeho srandu.
„Cestopis o statečné motorkářce, který není určen jen pro lidi
s cestovatelskou duší, ale pro všechny, kteří chtějí zažít něco
neobyčejného.“ A.K.

Hunger Games – Suzanne Collins
Vítězství znamená slávu a bohatství. Prohra znamená jistou smrt. Hunger
Games začínají... V troskách bývalé Severní Ameriky se rozkládá země
Panem s nablýskaným hlavním městem Kapitolem a dvanácti okolními
kraji. Kapitol jim vládne krutou a tvrdou rukou. Poslušnost si udržuje
kláním Hunger Games - zvrácenou televizní reality show, ve které
každoročně jedna dívka a jeden chlapec z každého kraje nedobrovolně
bojují o život. Šestnáctiletá Katniss chce zachránit svou sestru, která byla
vylosována, a nabídne svou účast dobrovolně. Do hry o přežití se přidávají
i lidskost a láska... Dokáže přežít v divočině, když se všichni snaží o to, aby
nespatřila další úsvit?
„Světový bestseller nabízí originální a nezapomenutelný svět, napínavý
příběh a spoustu emocí. Nečekejte klasickou romantickou knihu pro
teenagery. Příběh je temný a drsný a působí o to víc, když si začneme
všímat paralel mezi knižním a skutečným světem. I přesto se tu však
objevuje romantická linka.“ A.H.

Ubulená hromádka štěstí – Sarah Andersen
Komiks pro všechny, kdo čtení považují za smysl života, kdo zvládnou
celou řadu seriálu za jedinou noc, kdo se nejraději tulí v krásně teplých
vytahaných svetrech, kdo žijí se svou kočkou, kdo se bojí více jak jednoho
člověka v místnosti a kdo si připadají výjimečně nevýjimeční. Prostě pro
všechny, kdo milují Sarah's Scribbles a našli se v jejích komiksech.
„Tento vtipný komiks o každodenním životě Vám nabídne zábavné historky
a malůvky Sarah Anderson, jejíž tvorbu si můžete najít i na Instagramu.
Kniha samotná Vám zabere jen chviličku, ale rozhodně zlepší náladu a
možná Vás i v něčem inspiruje.“ A.H.
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Dcery strážce majáku – Jean PendziwolJ
Elizabeth ztratila zrak. Už nemůže číst knihy, které miluje, ani nevidí
obrazy, jež dojímaly její duši, ale pořád jí zbývá bystrá mysl a prázdnotu,
způsobenou slepotou, vyplňuje hudba. Když se na ztroskotané lodi najdou
deníky jejího otce, požádá o pomoc dospívající delikventku Morgan, která
v rámci trestu za sprejerství koná obecně prospěšné práce v domově pro
seniory, kde Elizabeth žije. Mezi oběma ženami při práci na dešifrování
knih vznikne nečekaný vztah; obě upoutají události, které zaznamenal
strážce majáku na ostrově Porphyry Island před více než 70 lety. Během
práce zjišťují, že obě mají s tímto izolovaným ostrovem spojení, že se jejich
životů dotklo Elizabethino záhadné dvojče Emily a krásné, i když drsné
okolí Hořejšího jezera. Elizabeth však ve vybledlých stránkách otcových
deníků nalezne víc tajemství, než tušila, a její vlastní identita se náhle
vynoří v novém světle.
„Příběh o ostrově plném krás, příběh, který popisuje pouto dvou sester,
příběh, který Vás dojme a místy zahřeje u srdce.“ A.K.

Renegáti – Marissa Meyer
Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčejnými schopnostmi. Vynořili se z
trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos.
Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro všechny symbolem odvahy a
naděje. Výjimkou jsou zločinci, které kdysi svrhli. Nova má důvod
Renegáty nenávidět a touží po pomstě. Jenže na cestě za svým cílem potká
Adriana, který je Renegát. Dosáhne Nova nakonec své pomsty?
„Přestože má kniha více než 500 stran, příběh neztratil na čtivosti. Má
skvěle vykreslený svět i postavy, které dokazují, že lidé se nedělí na dobré a
zlé. Tato série rozhodně není jen pro fanoušky superhrdinů!“ A.H.

Selekce – Kierra Cass
Pro třicet pět dívek je Selekce životní šancí. Příležitostí k útěku od života,
který jim byl stanoven od narození. Být obklopena světem třpytivých
šatů a drahocenných šperků. Žít v paláci a soutěžit o srdce krásného
prince Maxona. Ale pro Americu Singerovou je Selekce noční můrou.
Znamená to pro ni otočit se zády ke své tajné lásce Aspenovi. Nechce se
jí odejít z domova a vstoupit do nelítostné soutěže o korunu.
Pak America potká prince Maxona. Postupně začne zpochybňovat
všechny plány, které si předsevzala – a uvědomí si, že život, o kterém
vždycky snila, si už nemůže v porovnání s budoucností představit.
„Překrásná dystopie plná třpytivých šatů, zlata, ale i tajemství ukryté za
zdmi paláce.“ A.K.
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Rozhovor s učiteli
Rozhovor s paní učitelkou Danadovou
1. Otázka: Co děláte nejraději v létě?
Odpověď: V létě nejraději lenoším, ale ne vždy si to můžu dovolit.
2. Otázka: Jak budete letos trávit letní prázdniny?
Odpověď: Na prázdniny se už moc těším. Přečtu si knížky, na které jsem neměla ve školním
roce čas, budu se věnovat vnučce a určitě spolu podnikneme pár pěkných výletů.
3. Otázka: Jak dlouho učíte na gymnáziu?
Odpověď: Na gymnáziu jsem začala učit v roce 1986. Je to už hodně dávno.
4. Otázka: Jak jste se dostala k povolání učitelky? A proč zrovna dějepis?
Odpověď: Pocházím z učitelské rodiny, dlouho jsme bydleli vedle školy a vždycky jsem chtěla
pracovat s dětmi. A proč dějepis? Učili mě skvělí učitelé, kteří poutavě vyprávěli o dobách
dávno minulých. V historii je stále hodně neobjasněných záhad a tajemství, a také poučení
pro život. To se mi líbí.
5. Otázka: Jaké téma z dějepisu vás nejvíce baví?
Odpověď: Ráda se zabýván českými dějinami. Historii své země by měl každý znát.
6. Otázka: Jakých pět věcí byste si vzala s sebou na opuštěný ostrov?
Odpověď: Vzala bych si dobrou knížku, brýle, deku, krém na opalování a baterku.
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Tipy na výlety v Jihomoravském kraji
Znojemské podzemí
Jeden z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě
dlouhé okolo 27 km. Od roku 2013 se v podzemí otevřely
adrenalinové trasy. Budete procházet úzkými chodbami, vodou,
blátem a zdolávat kluzké hrbolaté schody.

Nový hrad u Blanska
Částečně zachovaná zřícenina gotického hradu. Můžete zde také
vidět mučírnu a zbrojnici s maketami zbraní a mučících nástrojů

Vranovská přehrada
Jihomoravská nádrž, dlouhá 30 km, se nachází pod barokním
zámkem Vranov nad Dyjí. Poskytuje výborné podmínky pro koupání a
vodní sporty.

Papouščí ZOO Bošovice
Více než 200 papoušků čeká na vaši návštěvu. Dozvíte se o životě
opeřenců a podrobně se seznámíte s jejich chovem.

Kateřinská jeskyně
Jeskyni tvoří dva vzájemně spojené mohutné dómy s přilehlými
chodbami. Uvidíte zde krápníkovou výzdobu, útvar Čarodějnice,
Bambusový lesík, ale především fascinující doklady rozsáhlého řícení
stropů podzemních dutin.
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FILMY
Ranařky

La la land

USA

USA

Komedie/ drama

Drama/ romantický/ hudební

2021

2016

Největší showman

Petr Pan

USA

USA

Muzikál/ životopisný/ Drama

Rodinný/ fantasy/ dobrodružný

2017

2003

Karate Kid

Coco

USA

USA

Rodinný/ drama/ sportovní

Animovaný/ rodinný/
dobrodružný/ hudební

1984

2017

22

Na časopise se podíleli
Caulfield Isabella
Federselová Tereza
Gregorová Ester
Hakalová Rozálie
Hrnčířová Alexandra
Jeřábek Robin
Kauerová Amanda
Kmetová Amálie
Kosíková Klára
Koudelová Anna
Krist Tomáš
Kristová Veronika
Kvarda Milan
Misařová Klára
Pálková Kateřina
Šedivá Ester
Švecová Nela

Vymalujte si spirálu (nejlépe černou fixou) a vznikne vám nějaká osoba. Poznáte, kdo to je?

