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Generace Z (narozená po roce 1998) 

 Jací jsou? Online generace – dnešní teenageři, „digitální domo-

rodci“, nezažili dobu bez internetu nebo smartphonů. 

 Za co utrácejí? Utrácejí za to, co je v kurzu. Běžné nákupy za-

tím obstarávají rodiče. 

 Životní hodnoty: Mít opravdové přátele a hodně toho zažít. 

 Jak pracují? Pracovat teprve budou. 

 Dominantní technologie: Svět vnímají skrze dotykové displeje. 

 Jak udržují vztahy? Natáčejí videa na YouTube, na sítích mají 

mezi přáteli rodiče, se kterými mají dobré vztahy. 

 Jak se zdraví? Whatsupp. 

 Co jedí? Jsou zvyklí jíst dobře a zdravě, vařit se učí odmalička. 

Pijí Bubbletea.  

 Hudba: Justin Bieber, Mimoni. 

 Jak studují? Generace, která se učí online, na dálku, přes YouTu-

be. 

 S čím si hrají? Minecraft. XBox. Twitch. 

 Jak cestují? Jezdí s rodiči. Už byli na prodlouženém víkendu v 

Paříži nebo Římě. Chtějí zdrhnout. 

 Sex: Na sex se těší. 

 Symbol doby: Selfie, youtubeři, filmy v originálním znění. 

 Reprezentantka: Teri Blitzen, youtuberka. 

    

   Inspirováno Barborou Kužmovou a Davidem Sedlářem, EPE 1 

         (http://generace.forbes.cz/tabulka) 

V tomto vydání naleznete:  
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Co se s naší generací děje? 

Ptáme se, co se s naší generací děje?  

Většina, vlastně ještě děti, řeší vztahy ve třinácti. Chtějí mít značkové tele-

fony a oblečení. Mladší si dovolují na starší a výhrady nedokážou říct do 

očí přímo, ale raději je napíší anonymně…  

Dnes se třináctileté slečny dají lehce přemluvit kýmkoli, aby mu poslaly 

svou nahou fotku… A tak se mohou snadno stát terčem šikany, bojí se 

opovržení rodiny či přátel, uvažují o sebevraždě. Neměli bychom si dávat 

větší pozor, co v tom internetovém světě děláme? 

Generace 21. století chodí na diskotéky, kouří, pije alkohol v raném věku, 

a když jde do tuhého, vezme si drogy… 

Nepřipadá vám to divné, že vidíte dvanáctileté dítě s cigaretou, nebo lahví 

alkoholu v ruce?  

Dnes chce být většina lidí jako ostatní, nebo jejich vzor… Ale proč? Není 

přece lepší být svůj, mít své názory, chápat a posuzovat lidi podle sebe, a 

ne podle nějaké „hvězdy“? Někteří se potom chovají jako ovce bez rozu-

mu a názoru. Proč vlastně někteří řeší život jiné osoby, a ne ten svůj?  

Dospěje dnešní generace, nebo se navždy budeme chovat jako doposud? 

To se zatím nejspíš nedovíme a zůstane to pro tento den záhadou. Jediné, 

co by se na konec tohoto článku mohlo napsat, je to, ať se nechováme 

jako ovce, ale přiměřeně svému věku a jsme upřímní.     Barbora Kužmová a David Sedlář, EPE 1 

 

 

Téma zneužívání dětí na internetu ožívá díky  

dokumentárnímu filmu V síti. 

A nevadí, že je mi dvanáct? Tuto otázku pokládaly tři herečky na falešných 

dětských profilech mužům, kteří je oslovili na internetu. Tak vznikl celove-

černí dokument Barbory Chalupové a Víta Klusáka, který otevírá téma 

zneužívání dětí na internetu.  

Prostřednictvím falešných profilů a tří zletilých hereček pečlivě vybraných tak, aby 

vypadaly mnohem mladší, tvůrci dokumentu přibližují, s čím se na internetu setká-

vají děti ve věku 11 - 13 let. Během deseti dnů natáčení ve třech dětských pokojíč-

cích věrohodně postavených v ateliéru se třem dívkám ozvalo 2 458 predátorů. 

Příběh vrcholí na osobních schůzkách, kde se herečky setkávají s predátory tváří v 

tvář pod dohledem ochranky a skrytých kamer. (https://www.o2chytraskola.cz/novinka)  

Film V síti 

https://www.o2chytraskola.cz/novinka
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Učitelé stručně 

Představujeme Mgr. Věru Machanovou 

 Oblíbená kniha?  

Mám ráda detektivky, pohádky.  

 Kino, nebo divadlo?  

Divadlo. 

 Zima, nebo léto?  

Léto. I když velká vedra nemám ráda.  

 Nejlepší relaxace?  

Venčení pejska.  

 Sport aktivně, nebo pasivně?  

V mládí aktivně, v současnosti badminton; pasivně sledování sportu 

v televizi, návštěva sportovních utkáních (pokud pořádá Ostrava). 

 Oblíbená hudba?  

Ráda poslouchám jakoukoli dobrou hudbu. 

 Kolo, nebo auto?  

Kolo nemám, auto také. Když potřebuji odcestovat, půjčím si ho. Pro 

mne je chůze a DPO nejlepší cestovní prostředek. 

 Pivo, nebo víno?  

Červené víno. 

 Kterou vlastnost na sobě nesnášíte?  

Nedochvilnost. 

 Kterou vlastnost nesnášíte na druhých?  

Nelidskost, nadřazenost. 

 Čím byste chtěla být, nebýt učitelkou?  

  Od prvního dne ve škole jsem vyslovila přání, že budu učitelkou.  
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 V jakém znamení jste se narodila?  

Tvrdohlavý skopec.  

  Odkud pocházíte?  

Východní Čechy, malebná vesnička Bystré u Poličky.  

  Jaké jsou Vaše zájmy a záliby?  

 Čtení současných románů a klasických detektivek.  

  Který sport preferujete?  

 Jízdu na kole a chůzi.  

  Jaké hudbě dáváte přednost?  

 Mám ráda každou dobrou hudbu, ale srdcem jsem folkař. Miluji zpěv s kytarou a 

ráda jezdím na festivaly. 

  Které země jste navštívila? Co se Vám tam líbilo? 

 Anglii, Itálii, ostrov Elbu, Francii. Úplně nejvíc se mi líbila Paříž, lidé, kteří se us-

mívají a nikam nespěchají.  

  Kde jste se naučila anglicky?  

 Na různých kurzech od začátečníka až k certifikátu C1 - Certificate of Advanced 

English. Hodně mi pomohl studijní pobyt v Anglii (Hastings).  

  Na jakých školách jste učila? Kde jste pracovala? 

 Po mateřské dovolené jsem začínala jako lektorka AJ v jazykové škole Hello a pak jsem nastoupila na SZaŠ 

(Střední zahradnická škola, Hulváky). Dále jsem učila na Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě-

Zábřehu a pak již na vaší škole. 

 Kolik máte dětí? 

 Mám dvě děti, syna Karla (20), který vystudoval SŠ uměleckou a teď pracuje jako tatér,  a dceru Kláru (23), která 

studuje v Olomouci angličtinu (tlumočnictví a překladatelství).    

Představujeme Mgr. Hanu Doležalovou 
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 Co je to železnice?  

Původně železná dráha, železná cesta, jedná se o kolejový dopravní sys-

tém pro přepravu osob a zboží. Některé kolejové dráhy 

(například tramvajové, pozemní lanové, průmyslové nebo zábavní) jsou 

svým technickým principem železnice, ale mají odlišné stavební a pro-

vozní předpisy a za železnice se zpravidla, v závislosti na legislativě kon-

krétního státu, nepovažují. Dílčí principy kolejové dopravy byly využívá-

ny nejméně od středověku, moderní železnice vznikla začátkem 19. sto-

letí. 

 Historie 

Vyjeté koleje, které vedly povozy po cestách, existovaly odedávna. 

Ostatně normální rozchod železničních kolejí vychází ze standardizova-

ného rozchodu kol anglických dostavníků. 

V dolech doložitelně přinejmenším od roku 1530 existovaly kolejové důl-

ní vozíky či káry. V anglickém hornictví se vyvinul do konce 18. století 

systém, ve kterém se vozidla pohybovala na kolech s okolky na 

(zpočátku dřevěných) kolejnicích. 

 Výhody železniční dopravy 

Železnice má mnohem nižší externí náklady než silniční nebo letecká 

doprava. U osobní dopravy jsou v přepočtu na osobokilometr asi čtvrti-

nové, u nákladní dopravy jsou dokonce šestinové. Externí náklady vzni-

kají zejména v souvislosti se znečištěním životního prostředí, hlukem a 

nehodami.  

 Historie v Česku   

Již v roce 1988 bylo zahájeno projektování modernizace hlav-

ních tranzitních koridorů, na kterých měly být aplikovány rychlosti vyšší 

než do té doby obvyklých 120 km/h. Vznikla tak síť čtyř tzv. tranzitních 

železničních koridorů vytyčených na tratích o délce 1442 km v návaznos-

ti na panevropské dopravní koridory stanovené v první polovině 90. let. 

Tratě jsou státními náklady modernizovány na rychlost až 160 km/h, což 

navenek představuje hlavně budování protihlukových stěn, napřimují-

cích přeložek některých úseků a přestavbu stanic, nástupišť a výstavbu 

mimoúrovňových křížení místo přejezdů.  

           Martin Janošec a David Pindur, EPE1 

Zajímavosti o železnicích 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvajov%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyjet%C3%A9_koleje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Norm%C3%A1ln%C3%AD_rozchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl
https://cs.wikipedia.org/wiki/1988
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tranzitn%C3%AD_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_koridor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tranzitn%C3%AD_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_koridor
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Vtipy 

Věž na letišti dostane naléhavou zprávu: 

„Tady OK-5, voláme kontrolu. Nemáme palivo, žádné instrukce!“ Službu konající muž zezelená a 

rychle uchopí mikrofon: 

„Tady kontrolní věž, volám OK-5. Neztrácejte hlavu! Nepodléhejte panice. Popište významné bo-

dy terénu pod sebou!“ 

Nastane chvíle mučivého ticha. Ve sluchátkách to najednou zašramotí. Konečně! 

„Tady OK-5, volám kontrolní věž. Jsem ještě na letišti a nemůžeme se dočkat tankovacího        

vozidla.“  

Letuška: „Klid, prosím, uklidněte se, to byla jen turbulence, naprostá normálka, 

no tak, můžete se klidně pustit těch opěradel, už je všechno v pořádku, dýchejte 

zhluboka - táák - no, už je dobře? Výborně, chlapci, a teď zajdu uklidnit i pasažé-

ry, ano?“  

Oklahomský expres právě projíždí divokou prérií, když náhle průvodčí vykřikne na strojvedoucí-

ho: „Brzdi! To nevidíš, že před námi chybějí koleje?!” 

Strojvedoucí se vítězoslavně pousměje: „Nevadí, máme kola!”  

Cestující přijde k přepážce na nádraží a říká: „Jeden lístek.“ Pokladní na to: „A 

co kouzelné slovíčko?“ Cestující: „Abrakadabra, lístek!“ 

Poznáte, co to je? 

1. Balonek červený, kabátek zelený.  

2. Mám korunu, ale nejsem král.  

3. Jmenuje se beránek, a přesto ho na louce nenajdeš.  

4. Mám hodně žeber a jednu nohu, když svítí slunce, stojím v rohu.  

5. Máme ho rádi, a přesto si před ním zakrýváme oči.  

Řešení: 1. Meloun, 2. Strom, 3. Oblak, 4. Deštník, 5. Slunce   

Hádanky 


