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Když se učí učitelé 

V krásném prostředí Beskyd jsme zasedli do lavic, abychom si vy-

zkoušeli kompetence potřebné pro život - spolupráci, komunika-

ci, kreativitu či flexibilitu. 

Proměnili jsme se v hravé žáky a zkoušeli vypočítat, za jak dlouho 

byla postavena železniční trať spojující východ a západ USA, po-

kusili jsme se napsat novinový článek nebo jsme vyzkoušeli Alfa-

box. 

Komenský by z nás měl radost, protože zábavně a hravě učí ideál-

ní učitel. 

Ať žije škola hrou!  
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Hudba a vše kolem ní 

HIP HOP 

je hudební žánr, který vznikl během 60. - 80. let minulého století. Jméno vzniklo podle 
čtvrti v Bronxu. Jedním z prvních DJ-ů byl DJ Kool Herc. Existuje 5 základních elementů hip
-hopu:  

 
1) Deejaing (vytváření hudebních mixů)  

2) Emceeing (vokální projev postavený hlavně na rytmizaci jazyka)  

3) Beatboxing (vytváření zvuků za pomoci lidského hlasu) 

4) B-boying (druh pouličního tance využívajícího zejména akrobatických prvků)  

5) Graffiti (sebepropagace a psaní po veřejném majetku za využití sprejů) 

Žáci třídy SIE 3 
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Učitelé stručně 

Představujeme Ing. Karin Kalousovou 

 Oblíbená kniha?  

Nemám oblíbenou knihu, ale autory: John Sandford (nositel Pulitzerovy 

ceny za literaturu) a Jeffery Deaver. Problém je, že píšou pomaleji, než já 

čtu… Loni o prázdninách jsem četla zajímavou knihu Divočina od Cheryl 

Strayedové.  

 Kino, nebo divadlo?  

Asi kino, ale obojí velmi málo. Naposledy jsem byla na skvělé komedii Ženy v běhu.  

 Zima, nebo léto?  

Jsem typický Čech. Nemám ráda ani velké vedro, ani velký mráz. Ale všechna roční období mají své kouzlo, a 

když je člověk v pohodě a k tomu hezké počasí, co víc si přát?  

 Nejlepší relaxace?  

Podle nálady (a počasí): někdy pročtu celý den, někdy zajdu na Lysou, kolo, zahrádka, rodina - je toho hodně. 

 Sport aktivně, nebo pasivně?  

Sportuji ráda a pravidelně, rodiče mě vedli ke sportu od malička. Dělám tradiční sporty: aerobic, cyklistika (teď 

spíš silniční), sjezdové lyžování, turistika, ráda plavu v moři.   

 Oblíbená hudba?  

Zatím jsem se nevyhranila. Hudbu poslouchám nejčastěji na chatě nebo v autě. Poslouchám to, co zahrají, ne-

bo co soused zazpívá, nejčastěji rock.   

 Kolo, nebo auto?  

Jezdím ráda na kole i v autě. Co mi kdo půjčí, s tím jezdím.  

 Pivo, nebo víno?  

Pivo i víno, záleží na okolnostech.  

 Kterou vlastnost na sobě nesnášíte?  

Jsem silná osobnost, proto se snáším celkem dobře. Pro ostatní jsem někdy nesnesitelně důsledná. 

 Kterou vlastnost nesnášíte na druhých?  

Lidskou hloupost a bezohlednost.   

 Čím byste chtěla být, nebýt učitelkou? Jako malá jsem chtěla být kadeřnicí. Všechny panenky jsem ostříhala 

dohola. Dneska už stříhám jen rostliny, ale Střihoruký Edward ze mě nebude... 
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 Kam jste podnikla vaši nejdelší cestu?  

Vzhledem k tomu, že cestuji již od svého útlého věku a procestovala jsem kromě naší 

vlasti i řadu úžasných míst v zahraničí, nejdelší cestou, kterou jsem podnikla, byla cesta 

na Kanárské ostrovy, konkrétně na ostrov Gran Canaria. 

 Máte nějakou oblíbenou destinaci?  

Nedá se říci, že bych měla některou destinaci zvlášť oblíbenou. Jsou destinace, které se 

mi líbí trochu více než  jiné, ale při svých cestách se snažím navštěvovat ta místa, kde 

jsem ještě nebyla. Mým snem je navštívit indickou knihovnu palmových listů. Snad se 

mi můj sen někdy vyplní. 

 Co vás na cestování baví? 

Dá se říci, že téměř vše. Ráda poznávám zajímavá místa, památky, muzea, galerie, kos-

tely, hrady, zámky, historii navštěvovaných zemí, jejich obyvatele, kulturu, zvyky a jídlo. Ráda získávám nové 

přátele. Jsem vždy nadšená, když jsem schopna se kdekoliv domluvit. A právě v zahraničí si člověk uvědomí, 

jak důležité místo v našich životech sehrávají cizí jazyky. 

 Co si obvykle vozíte z cest? 

Vzpomínky. Ty jediné neztratíte, nerozbijete a nikdo Vám je nevezme. 

 Kupujete si suvenýry? 

Jako dítě jsem si je ráda kupovala. V současné době suvenýry vozím jen svým blízkým. 

 Máte nějaký zajímavý / neobvyklý zážitek z cest? 

Zajímavých zážitků mám celkem spoustu – ať už z Francie, Anglie, Španělska, Řecka, Německa, Polska, Itálie, 

Bulharska, Rumunska, Maďarska, Chorvatska, Monaka, Egypta… Ale o jeden neobvyklý zážitek bych se s Vámi 

ráda podělila. Při návštěvě londýnského muzea Dungeon jsem se studenty měla možnost prožít středověkou 

formu soudního procesu. Posadili nás na dlouhou dřevěnou lavici, která s námi vyjela až ke stropu do výšky 

asi 10 metrů. Před námi se objevil žalobce. Soudili nás za krádež chleba na tržnici a verdiktem byl trest smrti 

oběšením, který měl být vykonán ihned. Během několika sekund byla lavice i s námi volným pádem spuštěna 

k zemi. V tu chvíli jsme zažívali to, co zažívali lidé, popraveni oběšením ve středověkém Londýně. Byl to 

opravdu hrůzný zážitek, na který nikdo z nás už nikdy nezapomene. 

Děkujeme za rozhovor. 

Cestujeme s Mgr. Blankou Teichmanovou Nováčkovou 
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 V jakém znamení jste se narodila?  

Narodila jsem se ve znamení raka a obecná specifikace tohoto znamení se na mě přesně 

hodí. 

 Odkud pocházíte? 

Podle jednoho mého kolegy z nejkrásnější vesnice na Opavsku - z Budišovic. 

 Jaké jsou Vaše zájmy a záliby?  

Zálib mám spoustu. Největší zálibou je rodina. Pak velmi ráda čtu knihy téměř všech žán-

rů, jezdím na kole, tančím zumbu, dělám i pěší turistiku a cestuji nejraději po zemích čes-

kých. Mám ráda hudbu, jezdím na různé festivaly. A nejvíce si provětrám hlavu při práci na 

zahradě a v lese.   

 Který sport preferujete?  

Kromě basketbalu a bojových sportů sleduji všechno a mnoha sportům se věnuji aktivně. Klasicky v létě plavu, 

jezdím na kole. V zimě lyžuji, běžkuji, a když zamrzne rybník, tak jdu na brusle. Celoročně chodím - hory, ale i 

různě po okolí svého bydliště. 

 Jaké hudbě dáváte přednost?  

Je to možná trochu zvláštní, ale mám ráda českou hudbu - folk a k tomu poslouchám rock. Hlavně musí mít 

hudba nápad, náboj a smysluplný text. V poslední době se mi líbí Priessnitz a Epydemye. Ze starší rokové hud-

by Metallica. 

 Které země jste navštívila? Co se Vám tam líbilo? 

Navštívila jsem země kolem naší republiky - Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko. Dále Chorvatsko a svou 

nejoblíbenější zemi - Itálii. Itálie je moje srdeční záležitost. Ráda jezdím do jižního Tyrolska, kde jsou úžasní 

lidé a nádherná příroda. 

 Kde jste se naučila anglicky/německy?  

Oba jazyky jsem se učila na střední škole. Angličtinu pak ještě na vysoké škole. A německy jsem se musela na-

učit, když jsem pracovala v již zmíněném jižním Tyrolsku, kde se mluví německy, i když je to území Itálie. 

 Na jakých školách jste učila?  Kde jste pracovala? 

Toto je má první škola, nastoupila jsem ihned po rodičovské dovolené. Před tím jsem krátce pracovala 

v leasingové společnosti. 

 Kolik máte dětí? 

Mám dvě děti - starší dceru a mladšího syna.  

Představujeme Ing. Moniku Folwarcznou 
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Vtipy „Ondro, koupil jsi během dovolené nějaké suvenýry?“ „No, nakoupil jsem jich 

hodně, ale na zpáteční cestě jsme to všechno vypili.“ 

„Tak jsem se vrátil z dovolené.“ „A jaké bylo počasí?“ „Celkem dobré, pršelo jen 

dvakrát, jednou sedm a podruhé pět dnů.“  

„Zrovna jsem se vrátil z Itálie. Člověče, tam ti bylo čtyřicet 

stupňů ve stínu!“ „No a proč jsi teda lezl zrovna do stínu?“  

Jak si průměrný český člověk udě-

lá exotickou dovolenou? Celé léto 

pije Piña Coladu. 

Povídá muž ženě, se kterou se seznámil o dovolené: „Od té 

doby, co jsme se poznali, málo jím, nepiji ani nekouřím…“ 

„Tak moc mě miluješ?“ 

„To ne, ale nemám na to peníze…“ 

 Detektivky psal Shakespeare. Ne, vlastně Sherlock. 

 Žáci, kdo je to Beránek boží? Mohamed. 

 Olbracht se proslavil dílem Golem v údolí. 

 Kdo je evangelista? Můj dědeček. 

 Jak se jmenuje student, který se v lednu 1969 upálil na Václavském náměstí? František Palacký. 

 Jméno politika, který prosazoval „socialismus s lidskou tváří“? Dupkačov. 

 Kde je pochován J. A. Komenský? Mimo území ČR. 

Perličky  
ze školních lavic 


