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Milí čtenáři, 
 
dostává se Vám do rukou skoro prázdninové číslo časopisu Virus, ve kterém bilancujeme 
některé zajímavé akce, které se v tomto pololetí udály. Doufáme, že uplynulý školní rok byl 
pro Vás úspěšný a nadcházející měsíce volna budou zaslouženým odpočinkem. Nezapomeňte 
si tedy vyzvednout vysvědčení a hurá na prázdniny! 
 
Krásné léto, plné pohody, slunce a nových dobrodružství 
 
 

přeje  
 
 
 

redakce 
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MŮJ INTERNETOVÝ OCHRÁNCE 

 
V. ročník literární soutěže 

 
Jednalo se o tvůrčí psaní, kdy studenti měli pod vedením prof. Trávníkové a prof.Tlustošové  
vytvořit a popsat vlastního hrdinu s kouzelnými vlastnostmi, který je bude chránit při jejich 
internetových dobrodružstvích. Prací se sešlo celkem 62. Výsledek můžete posoudit sami. 
Všechny svazky jsou umístěny v knihovně. 
Vybrali jsme několik ohlasů na tuto literární soutěž: 
 
 
„Dne 13.ledna 2010 se konala literární soutěž o nejlepší slohovou práci : Můj internetový 
ochránce. Myslím si, že všechny práce byly moc hezké, bohužel mohla vyhrát jen jedna. 
Výhercem se stala Monika Hanáková, která za odměnu dostala nejen koblížek, jako celá třída, 
ale i velkou čokoládovou bonboniéru. Už se nemůžeme dočkat dalšího kola.“ 
 
      Kyseláková, Šindlerová 1.C 
 
„ Tato soutěž  se nám moc líbila. Opravdu  nás velmi překvapilo chování celé třídy a také 
práce našich spolužáků. Nakonec příjemné zakončení s koblížky. Bylo to moc fajn, doufám, že 
příští rok se tato soutěž bude opakovat.“  
      Zelinková, Winklerová 1.C 
 
„Žáci mohli přečíst svoje práce, všechny se mi moc líbily. Panovala zde příjemná atmosféra. 
Soutěž byla pěkně připravená a její průběh byl moc příjemný.“ 
 
      Matějková  1.C 
 
„Bylo tu spousta prací, které byly velmi krásné, při čtení některých se dokonce zatajil dech, 
jak vtipné a  humorné to bylo.“      Králová 1.C 
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PROJEKT MF DNES „STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY“ 
 

V měsíci dubnu dostali studenti 3.ročníků opět možnost vyjádřit se k aktuálním 
společenským i politickým problémům dneška a přispívali svými texty do jarního části 
projektu, kterého se zúčastnilo celkem 835 tříd ze všech 14 českých regionů. Na oplátku 
dostávali po celý měsíc každý den deník MF Dnes zdarma. Největší odměnou pak bylo 
zveřejnění textu studentky 3.L Tamary Mifkové, ve kterém se zamýšlela nad stavem životního 
prostředí a nad tím, jak jej můžeme my sami ovlivnit. Článek vyšel v příloze MF Dnes dne 4. 
května 2010. Dalšími tématy, o kterých se psalo, byly tehdy blížící se volby a žhavé téma 
státních maturit. Chcete-li znát názory našich studentů, přečtěte si následující stránky. 
 

VOLEBNÍ KAMPAŇ 
 

 Principem každého demokratického státu je svobodná volba jednotlivých stran, jejichž 
představitelé jsou voleni voliči. Právě pro úspěšný průběh se musí voliči jako základna oslovit 
ve volební kampani a naklonit si voliče na svoji stranu. Jde tedy o cílené a účelné působení na 
lidi, při kterém se snaží „přilákat“ každého, kdo ještě neví, komu dá svůj hlas. Každá politická 
strana se tedy snaží, aby ta její kampaň byla co nejpůsobivější. Pochopitelně jsou meze 
stanoveny zákonem. Dobrá kampaň musí mít kvalitní vizuální  a obsahovou stránku.  
 Nejčastěji jsou potencionální voliči osloveni prostřednictvím billboardů, plakátů, 
letáků nebo krátkých televizních šotů v televizním či rozhlasovém vysílání. Většinou jsou 
dobře ztvárněné, líbivé s charakteristickými slogany, které stručně formulují část volebního 
programu. Většinou jsou citovány věci, které se dlouhodobě neřeší, nebo jsou tak citlivé, že 
na ně souhlasně reaguje téměř celá volební základna, a to je základem toho, jak upoutat voliče 
právě pro tu nebo onu politickou stranu. Můžeme se setkat se sliby, kterým by se chtělo věřit. 
To vše podtrhuje  i osobnost politika, jeho chování jak na veřejnosti, tak i v osobním životě.  
 Jsem ve věku, kdy již sama mám právo volit a vůbec si nejsem jistá, zda mě může 
jakákoli volební kampaň přesvědčit, abych svůj hlas dala té či oné politické straně. Myslím si, 
že volební kampaň v reálném prostředí mezi lidmi je jen jakési divadlo s přesně daným 
scénářem. Jedná se spíše o monolog, protože zde není dostatek prostoru a času pro vysvětlení 
a obhájení si předloženého volebního programu. Na takové místo se dostaví i lidé, kteří se 
přijdou jen pobavit, nebo zásadním způsobem nesouhlasí s volebním programem, či se 
stranou samotnou a svůj nesouhlas vyjadřují těmi nejméně důstojnými projevy, jako je házení 
různými věcmi po politicích.  

Sama historie nám ukazuje, jak jsou ze strany již vládnoucích politických stran 
dodržovány sliby ve volebních programech a jak se chovají samotní politici při zasedání 
vlády, na veřejnosti nebo v soukromí. U některých politiků je vidět, jak je snadné podlehnout 
pocitu moci a finančním možnostem, které by se snad mohly nazvat úplatkem nebo korupcí.   

Zdá se, že i za deficit státního rozpočtu může vlastně samotný volič, který si právě 
zvolil toho svého politika a politickou stranu.  

Kateřina Bártová, 3.L 
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NIGHTMARE aneb NOČNÍ MŮRA BUDOUCÍCH MATURANTŮ 
 

 Rok 2011 se nekompromisně blíží a my - nynější studenti třetích ročníků středních škol 
- se stáváme budoucími maturanty. Ale co víme o naší závěrečné zkoušce, zkoušce z 
dospělosti? Ať se zeptáme kohokoliv, každý nám odpoví úplně jinak. Nikdo totiž vlastně 
pořádně neví, jak přesně bude zkouška probíhat, jestli půjde všechno hladce a nedojde 
například k nechtěnému úniku informací. Už mě to opravdu nebaví a myslím si, že nemluvím 
jen sama za sebe. Ráda bych věděla, na čem jsem. Je sice asi na 90% jisté, že příští rok už 
státní maturita bude, ale moc by se mi ulevilo, kdyby se z nějakého důvodu musela ještě 
alespoň o rok, dva odložit. Podle mého názoru není tato forma maturity ještě úplně 
přichystána, přestože se plánuje již deset let. Nejlépe by vláda udělala, kdyby se státní 
maturitou ještě chvíli počkala a studenti prvních ročníků by již dopředu věděli, že budou 
maturovat státně a mohli se podle toho patřičně připravovat. Spuštění maturit jen z důvodu 
vracení nemalé částky peněz z evropského fondu mi přijde jako pěkná hloupost, vzhledem 
k nynější fázi přípravy maturity. 
 Myšlenka státní maturity mi nepřijde vůbec špatná, ale musí být vše důkladně 
připraveno a pojištěno před náhodnými problémy. Líbí se mi především to, že je pro všechny 
studenty jednotná, takže by měli mít všichni středoškoláci stejnou úroveň. To mi přijde 
spravedlivé, protože teď tomu tak rozhodně není. Jelikož jsme ale startovací ročník, nenese 
pro nás zatím tento typ maturity téměř žádné výhody. Jako jedinou výhodu vidím to, že 
nemusíme povinně maturovat z matematiky, za to jsem opravdu moc vděčná. Nepomůže nám 
tudíž ani při přechodu na vysokou školu, protože vysoké školy ještě neví, jakou bude mít 
maturita úroveň a úspěšnost. Také se bojím toho, že na nás budou kladeny vysoké nároky, 
otázky budou náročné a většina studentů maturitu nezvládne. Co se stane v tomto případě? 
Můžeme doufat, že v takové situaci dají maturitní vysvědčení všem maturantům, jako to 
udělali v Německu? Těžko říct. 
 Teď můžu doufat jen v jedno. Snad bude mít nějaká volební strana ve svém programu 
odklad státních maturit a já ani mí spolužáci nebudeme otálet a tuto stranu s radostí zvolíme. I 
za předpokladu, že by se měl zvýšit státní dluh. Ne však proto, že státní maturitu vyloženě 
nechceme, ale kvůli tomu, aby se lépe připravila, vyladily se všechny nedostatky a měla 
opravdu dobrou úroveň. Proč by se jinak pořádaly demonstrace proti státní maturitě a 
podepisovaly se petice? Tyto protesty nesignalizují nic dobrého, ale poukazují na nedostatky, 
které s sebou zatím nepřipravená maturita přináší. Všem podobným akcím fandím a zapojuji 
se. Proto vzhůru do boje!!!     Lenka Martínková, 3.L 
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STÁTNÍ MATURITY ANO!  
 

Proč ne. Konečně by měly výsledky maturit stejnou váhu jak z gymnázií, tak z jiných 
odborných škol. Já osobně pro státní maturity jsem a doufám, že v budoucnosti budou. 
Nemyslím si, že testy nejsou propracované, jak se okolo nás říká, ale naopak. Možná jejich 
význam a připravenost sráží to neustálé přesouvání těchto maturit stále dál a dál do 
budoucnosti.  

Neustále kolem sebe slyším, jak jsou všichni rádi, že je opět odložili, ale vůbec si 
neuvědomují, jaký význam taková maturita má. Ano, je pravda, že se nás nikdy nikdo nebude 
ptát, jaké známky jsme měli na maturitním vysvědčení, ale připusťme si fakt, že s klasickou 
maturitou si nikdy nemůžeme být jisti, jak na tom opravdu jsme s našimi znalostmi. Když 
totiž budeme maturovat s jedničkou na jedné škole, kde máme záruku, že bychom dostali 
stejnou známku i ve škole jiné? Nebylo by tedy lepší, kdybychom si mohli být jisti, že když 
na této škole maturuji s jedničkou, že bych s jedničkou odmaturoval v každé jiné škole? 
V tomto případě bychom si mohli být i jistější při přijímacích testech na vysoké školy. Věděli 
bychom, že máme stejnou šanci jako ostatní uchazeči, kteří měli stejné známky.  
 Jak už jsem na začátku mého článku řekla, nechtěla bych, aby se státní maturity jen 
tak smetly ze stolu. Přeji si, aby byly dotaženy do konce a byly zrealizovány. Já už je zřejmě 
nezažiji, ale doufám, že mí nástupci je mít budou a přijmou je kladně a budou je brát jako 
skvělou příležitost a možnost srovnat se s ostatními maturanty.  

 
        Vendy Hráčková, 3.L 
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JAK SE MŮŽEME SNAŽIT O ČISTOU ZEMI, KDYŽ ÚMLUVY 
NEPLATÍ 

 
Stále dokonalejší technické prostředky lidstvo spojují i ohrožují - obrazně i doslova. 

Nejvýraznější je to v propojování sítě informací a naproti tomu devastaci země. Alarmující je 
například plánovité ničení deštných pralesů v Amazonii či znečištění  Arktidy odpadky 
přinesenými mořskými proudy z asijských zemí, které si dělají z moře „odpadní koš“.  

Koncem 20. století  s rozpadem socialistického bloku pominulo nebezpečí konfliktu 
mezi velmocemi, ale nahradila je jiná. Jejich zdrojem je bezohledné kořistění přírodního 
bohatství. Evropské zdroje nerostných surovin ve všech státech jsou dnes již téměř vyčerpány 
a alternativní zdroje energie jsou nedostatečně využívány. 

Monopoly vyrábějí nové a nové výrobky pro obyvatele určité části světa. Chrlením 
obrovského množství a škály výrobků lákají zákazníky k často až nesmyslným a zbytečným 
nákupům. Důsledkem je drancování přírodních zdrojů a růst množství odpadu všeho druhu. 
  Lidé se teprve učí efektivně třídit odpad a státy často nemotivují  firmy k recyklaci 
odpadu, nepodporují dostatečně inovativní projekty na zpracování druhotných surovin. 
Nezřídka se dozvídáme, jak se tříděný odpad sváží na obrovské skládky a místo toho, aby se 
znovu zpracoval a využily se všechny dostupné možnosti jejich recyklace, likviduje se ve 
spalovnách. Důsledkem je rostoucí znečištění na Zemi, v ovzduší i v moři, kyselé deště, 
narušení spodních vod i ozónové díry. 
  Všechny tyto i další nepříznivé vlivy jsou označovány jako ekologická krize, což je 
výraz pro vážné ohrožení přírody. Proto je důležitá činnost organizací, které soustřeďují 
vědecké informace o stavu přírody a obracejí pozornost obyvatel planety a předních politiků 
k přírodnímu prostředí nezbytnému pro udržení života. Ekologie se stala politickým 
programem některých vlád a jednou z významných iniciativ OSN. Světové konference se 
pořádají již od roku 1972 a na takzvaný udržitelný rozvoj se zaměřila konference v Riu de 
Janeiru a Kjotu. Bohužel největší znečišťovatelé, jako je například USA, ji odmítlo podepsat. 
Problémem je dodržování úmluv průmyslovými koncerny a především účinná kontrola. 

Všichni lidé a všechny státy by si měly uvědomit svoji spoluzodpovědnost za čistotu 
životního prostředí  jako základní podmínky pro život všech živých organizmů, tedy 
i člověka. Čistá voda, vzduch, půda je to základní, co každý z nás potřebuje, ale ne každý se 
podle toho chová. 

       Tamara Mifková, 3.L 
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MĚSÍC – NÁŠ BUDOUCÍ DOMOV 
 
Dalšími úspěchy, ke kterým bychom chtěli poblahopřát, je vítězství studentky Karin 

Ghisiové a 2. místo Jolany Bezděkové z 2.L v literárně-odborné soutěži Měsíc – náš budoucí 
domov. Soutěž se konala měsíci dubnu v rámci partnerství měst Brno – Leeds pod záštitou 
primátora města Brna.  Autorky popustily uzdu své fantazii a představily nám ve svých textech 
podobu i atmosféru měsíčního světa v blízké budoucnosti.   
 
 

ŽIVOT NA MĚSÍCI 
Vzpomínky na domov 

 
Otevřela jsem pozvolna oči, které se musely opravdu namáhat, aby dokázaly přivyknout 

slunečnímu světlu, které do pokoje proudilo pootevřeným oknem. Posadila jsem se 
a s krátkým povzdechnutím se donutila vstát. V noční košili jsem rozespale doklopýtala 
k oknu. Podívala jsem se ven. 

Náš dům byl jedním z nejvýše položených a díky tomu se mi naskytl výhled na téměř celé 
město. Domy byly prosklené, většinou třípatrové, postavené z velmi odolného materiálu kvůli 
občasným záchvěvům půdy. Mezi nimi se klikatily úzké cesty lemované spoustou listnatých 
stromů. Nefoukal vítr. Panovalo naprosté omračující ticho. Na ulicích se pohybovalo pouze 
několik lidí, někteří kráčeli mlčky, jiní se rozptylovali tichým hovorem. Nádherné ráno.  

Vykonala jsem typické ranní činnosti a vydala jsem se se snídaní v ruce na návštěvu 
svého dědy. Byl tu považován za velmi moudrého muže a zároveň jednoho z posledních, 
který si pamatoval život na Zemi. Ve škole jsme dostali zadaný projekt v hodině dějepisu na 
toto téma. A já to díky tomu měla z první ruky. Těšila jsem se na něj. (…) 

Prošla jsem velkou část města, včetně jeho obchodnické části, kde jste sehnali téměř 
všechno od bot přes šperky či potraviny až po vznášedla. Koupila jsem velkou krabici 
čokoládových bonbonů pro dědu a už opět spěchala dál.  

Děda bydlel stranou ode všech lidí. Co si pamatuji, vždycky byl samotář a to i když ještě 
babička byla mezi živými. Rád si dělal věci po svém a občas byl považován až za podivína. 
Ale to jen těmi, kteří ho neznali tak dobře jako já. Mě nikdy neřekl křivého slova a vždy jsem 
u něj našla potřebnou oporu a radu. (…) 
,,Chceš něco k pití?“ otázal se mě zdvořile. Odmítla jsem a z batohu, který mi celou dobu 
visel přes rameno, jsem vytáhla laptop. Pohodlně jsem se k němu usadila a našla si otázky, 
které jsem již z domu měla pro dědu připravené. 
,,Můžeme začít?“ pobídla jsem ho nenápadně a připravila si prsty na klávesnici. Dědeček se 
jen lehce pousmál a pokynul mi hlavou, abych pokračovala, zatímco si naléval ledový čaj 
do sklenice. Cítila jsem se v tu chvíli zvláštně, jako bych se octla ve starém filmu pro 
pamětníky. Všechno tu dýchalo velmi dávnými časy. Vždyť on neměl ani 3D televizi. 
Spousta věcí tu byla ještě z pravého dřeva, nic nebylo automatické, dokonce ani světla 
nereagovala na povel, ale museli jste je zapínat stisknutím tlačítka. Docela podivné, ale 
zároveň uchvacující. Skoro jako v muzeu. 
,,To se učíte o Zemi až teď?“ přerušil tok mých myšlenek svým dotazem a lehce si poškrábal 
strniště na bradě. 
,,Kdepak,“reagovala jsem zavrtěním hlavou. ,,Ale až teď se podrobněji zabýváme životem 
na ní. Dřív jsme se učili o její struktuře, složení kůry, vzduchu a podobných věcech.“. 
,,Hrozné, že tohle považují za učební látku do dějepisu. Do minulosti,“zabrblal dotčeně 
a napil se. 
Zavrtěla jsem se, abych se dostala do pohodlnější pozice a stiskla tlačítko pro nahrávání 
rozhovoru, který se pak automaticky převáděl do psané podoby. (…) 
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,,A co se ještě změnilo, kromě technologie?“. 
,,Třeba jazyky. Tehdy byl svět rozdělen na mnoho států a národností. Ti mluvili tak a ti zas 
takhle a většinou ses v cizině musela domlouvat rukama nohama, aby pochopili, co chceš. 
Neexistovalo to, co je teď. Neexistoval jednotný jazyk, který uměli všichni. To je podle mě 
velká výhoda tohoto světa. Něco ti ukážu,“ vstal z křesla a rychle přešel po pokoji ke 
knihovně, ze které sundal jednu z velkých krabic.  
,,Tady to je,“mumlal si pro sebe tiše. ,,Budeš koukat, co všechno se změnilo.“  
S krabicí v klíně se posadil zpět a začal se v ní prohrabovat. Zvědavě jsem se snažila 
nahlédnout dovnitř. Viděla jsem však „jen“ potištěné papíry. 
,,Víš co je tohle?“ zeptal se a podal mi jeden z obrázků přes stůl. Byla na něm obloha 
blankytně modrá a na ní černé tečky. Pozvedla jsem obočí a zavrtěla hlavou. 
,,Ptáci.“zašeptal. ,,Tady by nepřežili, ale tam létali po obloze naprosto svobodní. A každé ráno 
pod okny domu zpívali. Byla to nádhera. Jenže tady by se leda rozpleskli o ochranný štít. 
Také jsme měli automobily. Ty, které tak zničily vzduch a životní prostředí. Ale byly to 
nádherné stroje a ten jejich zvuk,“zasnil se na chvíli a podal mi další fotografii. ,,Každá 
rodina měla alespoň jedno auto. Dostala ses s ním téměř kamkoli a poměrně za krátkou dobu. 
I když teď by se vám to asi zdálo jako věčnost. Pamatuji si, že když jsem byl malý, tak jsme 
každý víkend jezdívali na výlety do přírody. Sbírat houby, koupat se v rybníku, nebo na 
piknik na louce. To jsme sbalili všechny potřebné věci, dali je do kufru a už se jelo. Tenkrát 
mi to připadalo jako úplná samozřejmost,“opět se odmlčel a zahleděl se na své ruce. „Prostě 
toho bylo až moc a příroda to nemohla vydržet věčně. Pak došlo k těm věcem a všechno bylo 
pryč.“ 
,,Vím. Přišla zemětřesení a zemské póly se převrátily. Profesorka nám vysvětlovala, jak 
k tomu celému došlo. Vždyť je to tu stejně lepší. Je tu čistý vzduch a takových možností, co 
dělat,“vrtěla jsem hlavou. 
Chvíli se na mě mlčky díval. ,,Tohle můžeš říct jen proto, že jsi nikdy nic jiného nepoznala, 
holčičko. Tady jsi jako ve skleníku. Tam možná vzduch obsahoval větší procento nečistot, ale 
nebyla žádná bublina, která by tě omezovala. Jen svoboda, volnost…“ 
,,A jak vám to oznámili, že musíte pryč?“ přešla jsem jeho předchozí argumenty 
a pokračovala ve vyptávání. 
,,Oznámili…“zamyslel se. „Jak se to vezme. Když přišly ty katastrofy, bylo nám jasné, že tak 
bychom dlouho nedokázali přežít a bylo by nejlepší Zemi opustit. Navíc se konečně na 
veřejnost dostaly zprávy o tomto mezinárodním projektu, který byl stovky let veřejnosti tajen. 
Evakuovalo se od největších měst po menší. Na ulicích byly letáky, oznámili ti to telefonem 
a ty největší odpůrce z jejich domů odtáhli násilím k vesmírné lodi. Bohužel nevím, jestli 
stihli zachránit všechny. Tady jsi dostala přidělený dům, nebo pozemek a už bylo na tobě, jak 
se o něj budeš starat a jak s ním naložíš. Já svůj dům postavil vlastníma rukama. Chtěl jsem 
takový, jako jsem měl na Zemi.“ Řekl a na tváři se mu rýsoval stesk a smutek. 
Nastalo ticho. 
,,Chybí ti Země, dědečku?“ zeptala jsem se opatrně a dívala se ven z okna na kvetoucí zahradu. 
,,Chybí. Byl to dar, který jsme během chvíle zničili. Měli jsme si jí daleko víc vážit. Jedině 
tam jsem totiž byl doopravdy doma.“ Zašeptal, načež se s hlavou v dlaních tiše rozplakal. 
 

Karin Ghisiová 2.L 
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Emily strávila na Měsíci sedm let. Spolu s ostatními tady čekala na obnovení Země 
a rozhodně si takhle svou budoucnost nepředstavovala. Všichni bydleli v malých domcích, 
jedli výživnou stravu a nevěděli, co bude. Postupem času se ale všichni spřátelili a snažili se 
zpříjemnit si svůj měsíční život. Emily psala dopisy svému příteli, který zůstal na Zemi. 
Zpovídala se mu se svým trápením, problémy, ale také mu popisovala, jak to na Měsíci 
vypadá a jak tady tráví celé dny. Tohle je její první a nejotevřenější dopis z období, kdy svůj 
nový domov neměla moc ráda. 
 

 Milý Henry,       13.8.2083 
 
už je to rok, co jsme přistáli na Měsíci. Nic neprobíhalo podle plánu. V raketě nás bylo víc, 
než bylo únosné. Nedalo se tam hýbat, dýchat ano, díky kyslíkovým minimaskám. Na jídlo 
nám dávali hnusnou, odpornou tyčinku s neurčitou chutí. Koho zajímá, že to má přesně 
všechny složky v přesném množství, které má tělo za den dostat? Ještě teď se mi chce zvracet 
a to jsem si, já bláhová, myslela, že se to zlepší. Nezlepšilo. Každopádně nikdo si nestěžoval, 
ani já. Jsem totiž nesmírně vděčná za to, že jsem dostala šanci zachránit lidstvo. Jistě, vím, že 
na Zemi se dějí strašné věci, ale já i ty jsme tam doma. Vlastně nejsme - já jsem teď doma na 
Měsíci. (…)  
 Každý den probíhá stejně. Stereotypně. Ráno vstaneme a jdeme si do „jídelny“ pro 
příděl jídla, který si potom můžeme doma upravit podle své chuti, což se mi málokdy podaří. 
Jídlo má, nečekaně, přesně všechny složky, které tělo k snídani potřebuje, takže hlady 
neumírám. Po snídani se všichni ve velkém sále učíme, jak bude vypadat nová Země a jak na 
ni přežít. Abys tomu rozuměl, tak tahle Země, z které jsme prakticky utekli, se obnoví. Všechno 
by mělo být od začátku, tak jak už to jednou bylo. Rozdíl bude v tom, že se vrátí vyspělá 
civilizace a vědci zasáhnou do evoluce. Nevím do jaké míry a jestli se to povede, ale mají to 
tak naplánované. (…) Po obědě má jeden z nás přednášku na téma, které studoval na Zemi. 
To proto, abychom se poučili z chyb a planetu znovu nezničili. Večeře. Večer můžeme jít na 
zásobování a požádat o věc, kterou potřebujeme, pokud ji ovšem mají. Takhle to chodí každý 
den, kromě neděle. To si můžeme dělat, co chceme, ale problém je v tom, že se tu nic dělat 
nedá. Nejsou tu kavárny, parky ani kina, nic, kde by se dalo zabavit, proto se většinou 
sejdeme v sále a vyprávíme si o našem životě na Zemi, vzpomínáme na časy před rokem 2080 
a sníme. Nikdo z nás tu není šťastný, ale jsme to my, kdo dostal šanci zachránit lidstvo, i když 
nikdo neví, jestli se to povede. Byli jsme vybráni, protože jsme splnili daná kritéria. Studovali 
jsme to, co bylo potřebné, jsme mladí, zdraví a schopni se obětovat. (…) 
  Hon za penězi, nejmodernější technikou, létajícími auty, podvodními domy. Tohle 
a mnoho dalších skutečností vedlo ke zničení planety a nikdo to nevnímal. Zemětřesení, 
hurikány, tsunami, všechny přírodní katastrofy byly znamením, že je něco špatně. Globální 
oteplování nebo ochlazování? Jedni říkali to, druzí ono. Teď to mají obojí a dokonce 
zároveň.(…) 

Vědci se domnívají, že planetu přelstí. Vrátí na ni pár vyspělých, inteligentních lidí, 
kteří chtějí žít v souladu s přírodou. Ti lidé, tam budou ale proto, aby měli děti, ty děti zase 
budou mít děti a ty nebudou z vlastní zkušenosti vědět, jak to bylo. Budou mít všechny lidské 
vlastnosti a jednou zase vymyslí auto, počítač, letadlo a půjde jim zase jenom o peníze. 
 Henry, vím, že tohle všechno víš. Ty na zanikající Zemi musíš žít, pokud tedy ještě 
žiješ. Ale já jsem to potřebovala někomu říct. To, co cítím, co si myslím. Říct to někomu, kdo 
mě chápe a cítí to stejně jako já. Lidé prostě zůstanou lidmi, ať žijí kdekoliv a to nedokáže 
nikdo změnit. Vždycky si budou závidět a lhát. Má tedy tenhle projekt vůbec cenu? Jak dlouho 
lidem vydrží nová Země?                                                                                                                  
                                                                                                          S láskou Tvoje Emily. 
         Jolana Bezděková 2.L 
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ALŽBĚTINSKÁ ANGLIE 
 

V týdnu od 25.4. do 30.4. 2010 se 14 studentů naší školy společně s pedagogickým 
dohledem Ing. Vašutové a Mgr. Dajčarové zúčastnilo studijně poznávacího zájezdu 
do Anglie. 

Po náročné cestě přes Německo, Belgii a Francii se studenti přepravili Eurotunelem 
pod kanálem La Manche do Velké Británie. 

Ubytování bylo zajištěno v anglických rodinách v Oxfordu. Studenti tak měli 
vynikající příležitost procvičit se v konverzaci v angličtině a ověřit si svoje jazykové znalosti 
v praxi. Zároveň se seznámili s životem v rodinách a poznali odlišné zvyklosti země. 

Program zahrnoval prohlídku univerzitního města Oxfordu a návštěvu koleje Christ 
Church College. Další zastávkou byl Stonehange a královské město Windsor  včetně 
víkendové rezidence královny Alžběty II. a prohlídky Etonu, nejstarší soukromé chlapecké 
školy ve Velké Británii. Studenti si dále prohlédli středověký hrad Warwick Castle 
s komnatou s voskovými figurínami a zajeli na výlet do Stratfortu nad Avonou, kde se 
nachází rodný dům Williama Shakespeara, a navštívili i rodný dům jeho manželky Anne 
Hathaway v Shottery. 

Poslední den byl věnován prohlídce hlavního města Londýna. Na programu byla 
projížďka na obřím kole London Eye, procházka městem kolem budov Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar Square, přejezd metrem, návštěva 
muzea hrůzy a hororu London Dangeon a cesta lodí po řece Temži do Greenwich, odkud 
vyrazili autobusem na zpáteční cestu. 

Zájezd se velmi vydařil a studenti se vraceli domů plni dojmů a nových zážitků. 
Ověřili si, že jsou schopni se v cizí zemi domluvit, a získali cenné zkušenosti o životě 
v Anglii.       Ing. Vašutová 
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CO VŠECHNO VIDÍTE ZA PULTEM  
aneb  

BRIGÁDA V LAHŮDKÁCH 
 
 V prosinci se mi naskytla příležitost jít na brigádu do oddělení lahůdek v jednom 
obchodním domě. Tak jsem neváhala, chytila příležitost za pačesy a šla si vydělat „pár 
drobných“ na přilepšenou a na dárky pro své blízké. Co by člověk neudělal, aby vykouzlil 
svým blízkým úsměv na rtech a pocit radosti z nějakého malého překvapení. 
 Neznámé prostředí, neznámí lidé, nová dobrodružství. Za pultem je chladno, bez 
teplého svetru se rozhodně neobejdete. Čeká vás doplňování párků, krájení salámů a sýrů, 
umývání kupy nádobí, která se v takovém obchodním domě hodinu co hodinu 
několikanásobně zvětšuje. A hlavní náplň? Obsluha zákazníků. Možná se zdá, že právě 
obsluha zákazníků je nejlehčí, ale někdy je snazší krájet sýry než obsluhovat. Při obsluhování 
i za těch pár minut poznáte různé typy lidí. Dají se rozdělit na dvě základní skupiny – na 
nevychovance a slušňáky. I když mezi nimi bychom při bližším pohledu našli také různé 
podskupiny jako choleriky, hysterky, netrpělivce, řvouny a jiné. 
 Stojíte osm hodin za pultem, čekáte úsměv, pozdrav, kouzelné slovíčko „prosím“, 
protože i takové drobnosti vám dokážou zvednout náladu v dlouhém pracovním dni. Opak je 
bohužel pravdou – zákazník přijde, štěkne, co by chtěl, netrpělivě čeká s otráveným výrazem 
a přešlapuje z jedné nohy na druhou. Teprve pohled zpoza pultu odhalí pravou tvář lidí. 
 Někdy to může být i legrace, máte-li v akci šunku, která má složitější název např. 
Mysterial šunka. Když vám to osm z deseti zákazníků špatně přečte, tak to o něčem svědčí. 
Za pultem rozhodně platí jedna věc – jakmile je něco v akci, bere se to po půl kilech, i kdyby 
se to mělo zkazit. Taky si mnoho zákazníků myslí, že jim obsluha vidí do hlavy, když přijdou 
a řeknou si o „dvacet deka salámu“, jen podotknu, že jsou ve velkoobchodu a salámů tam je 
asi deset druhů. 
 Závěrem bych se zeptala: „A jací jste vy zákazníci? 
 
         Lucie Trávníčková, 3.L 
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KŘÍŽOVKA 

Inzulin 
 
Čtrnáctiletý chlapec, který dostal 23. ledna 1922 injekci inzulinu, byl ... (tajenka), jemuž 
zachránil život objev britských biochemiků G. Bantinga a J. J. R. MacLeada. Těmto dvěma 
vědcům byla udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu r. 1923. Strukturu inzulinu 
zkoumal i F. Sanger a jeho práce v tomto oboru byla oceněna Nobelovou cenou za chemii 
v r. 1958. 

 

VODOROVNĚ: A. Úlomek z rozbité nádoby; šachová figura. - B. Dravec; trouba. - C. Druh 
papouška nestora; český prozaik. - D. Hájová bylina; kromě toho. - E. Doušek; svírat. - 
F. Řadová číslovka; části hlavy; ozvěny. - G. Polokulová klenba; soupeř. - H. Kolem; surová 
nafta. - I. Západočeské město; představený kláštera. - J. Zlořečeně; Krokova dcera. - 
K. Památníky; mořská vydra.  

SVISLE: 1. Dravec; Evropanka. - 2. Elektrika (slangově); opuchlina; anglicky "všechno". - 
3. Vodní tok; předák; západočeské město. - 4. Značka cizích lyží; pouzdro na šípy; mužské 
jméno. - 5. Tajenka. - 6. Moučka z kurkumy; světadíl; vojenská jednotka. - 7. Shon; tohoto 
dne; značka německých aut. - 8. Setiny hektaru (slovensky); stav nehlučnosti; část nohy. - 
9. Skrblictví; mučitel.  

Zdroj: Panoráma křížovek 3/2002, str. 58.  

ŘEŠENÍ: první člověk 
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SMĚJEME SE O PRÁZDNINÁCH 
 
 
ŠPANĚLŠTINA V PRAXI  
   „Neměl jsi se svou španělštinou v Madridu potíže?” 
   „Já ne, ale Španělé.” 
 
ÚTĚCHA  
   Ptá se zájemce o zájezd v cestovní kanceláři před placením: „A prosím vás, jste pojištěni 
proti úpadku?” 
   Úřednice se na něj konejšivě podívá a povídá: „Nebojte se, to se dozvíte na letišti!” 
 
DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ  
   Správce rekreační chaty vítá pana Nováka: „Uděláme všechno, abyste se zde cítil jako 
doma!” 
   „Proboha, já myslel, že si sem jedu odpočinout!” 
 
KOUPÁNÍ V MOŘI  
   Na cestě do Řecka: „Koupal ses už někdy v moři?” 
   „Jednou jsem to zkusil, ale přišla vlna a mýdlo bylo fuč!” 
 
SKLEROTICKÝ PÁR  
   Vzpomněl si manžel po příjezdu do Chorvatska: „Propána, zapomněl jsem říct sousedovi, 
aby se nám postaral o kanárka.” 
   „Tak o toho se už nestarej,” utěšuje ho manželka. „Právě jsem si vzpomněla, že jsem 
zapomněla zavřít plyn!” 
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