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Na čem mi h o d n ě záleží
Už 4 roky si nedokáži představit den, kdy bych nešla ke koním.
Naštěstí je máme u dědečka a babičky, kteří bydlí kousek od nás. Děda miluje koně od dětství a já
jsem lásku ke koním zdědila po něm. Začala jsem jezdit na malém poníkovi, který se jmenuje Trinket
a se kterým jsem vyhrála i několik závodů. Nyní začínám jezdit na velké klisně, která se jmenuje
Britany a letos oslavila osmé narozeniny. Upekla jsem jí pamlsky z vloček, mrkve a jablek. Britany
mám velmi ráda a ráda se o ni starám.

Dominika Prokopová, 6. C

MÓDNÍ INSPIRACE
Na rozloučenou Markétka

Hebrová, 9. B

K r á s a . S tímto slovem se setkáváme skoro na každém kroku. Ale
přemýšleli jsme vůbec někdy nad tím, co krása představuje? Zvládli bychom
říci nějakou její obecnou definici? Já si troufnu tvrdit, že tomu tak není.
Vždyť se nedokážeme ani shodnout na parametrech, které budou krásu
určovat. Tyto požadavky má totiž každý trochu jiné.
Určitě jste se již setkali se
situací,
že
někteří
se
rozplývali

nad

krásou

něčeho, a vy jste jen
nevěřícně kroutili hlavou. A
hlavně krásné může být úplně
všechno. Příroda, zvířata, lidé,
počasí, hudba, povaha lidí…
A o tom to je. Globálně vzato,

krásné je vlastně všechno.
Jakmile si uvědomíme, že

V Š E J E K R Á S N É,
nabízí se otázky - proč se pořádá nespočet soutěží krásy po celém světě, proč
je někdo nebo něco naopak označováno za ošklivé? Není náhodou takové
konání zbytečné?
Najdeme-li „nejkrásnější“ ženu světa, bude opravdu nejkrásnější? Kdyby jí
opravdu byla, tak se bude líbit úplně všem obyvatelům Země.
Na naší planetě žije necelých 7,5 miliard lidí. Tento obrovský a nepředstavitelný
počet lidí určitě nedokáže souhlasit s jednou „nejkrásnější“ ženou.

Sami máme několik důkazů, že ani dva lidé se nezvládnou domluvit. A co
teprve 7,5 miliard?
Ačkoliv máme ve zvyku hodnotit jako krásné různé skutečnosti, tak ta
opravdová krása je v duši člověka.

Krása podle Wikipedie
Krása je abstraktní pojem, s nímž se setkáváme v mnoha oblastech lidského bytí.
Významem tohoto pojmu se zabývá především filosofická disciplína zvaná estetika
(původně od řeckého aisthésis, smyslové vnímání).
Krása je však pouze jednou z tzv. estetických kategorií (ošklivost, vznešenost aj.) a v
rámci estetiky postupně ztrácí dominantní místo. Krása je buď považována za kvalitu
přítomnou v nějakém jsoucnu (člověku, krajině, písni, myšlence, nauce), která v nás budí
libost (podle Immanuela Kanta tzv. nezainteresované zalíbení, vztah, který vylučuje
jakýkoli praktický zájem na věci), nebo je krása věcí vnímatelova přístupu k věci; zde se
ukazuje, jak je krása závislá na konvencích. Krásu jako jsoucí imanentně ve věci chápe
tzv. esencialismus, krásu jako věc vnímatelova postoje konvencionalismus.

Vlevo Nymfa se svlačci, Jules Joseph Lefebvre
Vpravo Krásný Narkissos, Caravaggio

SPŘÍZNĚNÉ DUŠE
Říká se, že na každého z nás kdesi čeká jeho druhá polovina - spřízněná duše. Těchto bytostí ale
může být v našem životě i několik.
Spřízněná duše se pozná podle toho, že když se dva setkají, tak si například ihned padnou do
oka.
Něco je k sobě vzájemně přitahuje, aniž by věděli co. Mají např. pocit, jako by se znali celý
život. Jsou to duše, se kterými je nám dobře, se kterými si máme stále co říci, které nám rozumí.
Vztah se spřízněnou duší je prostředek k tomu, abychom ze sebe dokázali vydat to nejlepší, a
časem nás udělá mnohem úplnějšími, než bychom se kdy dřív mohli stát sami.
Spřízněnou duší může být váš životní partner, blízký přítel, vaše dítě. Někdo, s kým sdílíte
duchovní cestu, nebo klidně i někdo, kdo přišel s vámi a prochází podobnými zkušenostmi
jako vy.
Se svou spřízněnou duší jste mohli mít kontakt již dříve a společně pokračujete ve vztahu z
minulosti, nebo může jít o váš zcela první společný život.
Láska má mnoho podob a mnoho tváří. Proto bychom měli jít životem s očima otevřenýma,
jelikož nikdy nevíme, kdy můžeme na tuto spřízněnou duši narazit.

Kateřina Buncová, 8. C

Marta Karafiátová

Redakce Postřehu

NERVOZITA
Nervozita je napětí a neklid, který se projevuje třeba v jednání. Je to stav většinou přechodný
a neprojevuje se u každého. Je to také reakce na nějaké neznámé situace.
Nervozita není nemoc, ale je na obtíž. Projevuje se strachem,
bolestmi břicha a pocením. Objevuje se třeba před
zkoušením, písemkou, vystoupením před třídou a také v
situaci, kdy dítě donese ze školy špatné známky nebo
poznámku. Dalším typickým případem, v němž se nervozita
dostavuje, je návštěva u lékaře spojená s očkováním nebo
kolikrát i běžná kontrola u zubaře.
Nervozitě se v určitých situacích nevyhneme, musíme s ní tedy bojovat,
případně doufat, že sama opadne a člověku se uleví.
Jiří Knížek, 8. C

ŠOKOVAT???
ŠOKOVAT!!!
Nejdříve vám položím otázku, zda umíte projevit své
vlastní já. Mnoho lidí se totiž skrývá za jakousi
maskou, jen aby vyhověli ostatním a zapadli do
kolektivu. Proč to děláme? Bojíme se, že nás ostatní
odsoudí?
Je mnoho způsobů, jak se projevit. Když v sobě
budeme všechno dusit, bude nás to neustále tížit.
Každý ze sebe potřebuje dostat přetlak, a je úplně
jedno jakým způsobem. Někdo své pocity a názory hází
na plátno, jiní je zašívají do oblečení. Hlavní je se projevit.
Každý z nás by měl čas od času okolí šokovat. Ukázat, že je v něm něco, co ještě
nenabídl světu. Někdy si říkám, proč jsou lidé, kteří soudí ostatní za jejich
odvážnost, když se snaží prosadit svůj názor nebo věc, která se jim líbí. Každý jsme
jiný, proto nemusíme se vším souhlasit, ale to ještě neznamená, že bychom měli svůj
názor vnucovat ostatním.
Když budeme nosit, co chceme, říkat, co chceme, dělat věci, které nás naplňují, a
nehledět na reakce ostatních, tu cestu si nakonec rozrazíme.
Sofie Zbořilová, 8. C

Poslední
s panem učitelem

Davidem Navrátilem

Byla matematika vždy váš oblíbený předmět a kdy jste se rozhodl, že se stanete jejím
učitelem?
Matematika byla můj oblíbený předmět, ale nikdy jsem nepředpokládal, že ji budu učit.
A rozhodl jsem se, až když přišla nabídka učit matematiku.
Stalo se někdy, že jste z předmětů, které nyní učíte, dostal špatnou známku?
Průběžně asi ano, ale na vysvědčení určitě ne. To bych tady teď neseděl.
Dostal jste někdy podobně veselou poznámku ve škole, jako jeden váš nejmenovaný
kolega?
Dostávali jsme vtipné poznámky, ale žádnou konkrétní si nevybavuji.
Je nějaký vyučovací předmět, který jste jako malý neměl rád?
Pár jich bude, například chemie a fyzika.
Kterou zemi byste rád navštívil, nebo v ní delší dobu žil?
Nový Zéland, Švýcarsko, Aljaška – krásná příroda, vstřícní lidé a snad bych se tam domluvil.
Když cestujete, poznáváte jako gurmán i místní kuchyni? Jaké nejexotičtější jídlo jste jedl?
Rád poznávám místní kuchyni. Nejexotičtější jídlo byly jednohubky s cvrčky, polévka z červů
a nějaké mořské potvory jako jsou chobotnice a podobně.

Sbírání mincí není zrovna obvyklý koníček. Kdo vás k němu přivedl?
Přivedl jsem se k tomu víceméně sám.
Je nějaká mince, po které jako sběratel toužíte?
Bral bych pětihaléř z roku 1924 a 10 Kč z roku 1933.
Jsou tady ve škole kolegové, se kterými máte stejný smysl pro humor nebo stejné zájmy?
No jasně, je jich hodně. Drtivá většina, ale to určitě víte sami.
Jaký je váš názor na povinné maturity z matematiky?
Určitě je to dobrá věc. Matematika je spolu s jazyky nejdůležitější předmět, její znalost je
zásadní. Špatné je to, že maturita je centrální-student z gymnázia a student ze zdravotní školy
bude mít zcela odlišné znalosti. Navíc je jen písemná. Není zcela spravedlivá ke všem.
O vás je známé, že jste velký hokejový fanda, čím je tento sport pro vás zajímavý?
Je rychlý, útočný, padá tam hodně gólů a člověk si tam může pořádně zafandit.
Věnujete se sám nějakému sportu aktivně?
Ano, konkrétně závodně šipky, jezdím na kole, občas si zahraji fotbal, tenis, volejbal. Je toho
víc.
Máte nějakého oblíbeného sportovce nebo jinou známou osobnost?
Ano, ze sportovců jsou to Jaromír Jágr a Pavel Nedvěd. Oba jsou nejen výborní sportovci,
ale také skvělí lidé – žádné nafoukané máničky jako spousta dnešních sportovců.
Čeho si ceníte na svých žácích? A co byste jim popřál do života?
Konkrétně na vaší třídě si cením toho, že jste většinou hodní, pracovití, posloucháte, je s vámi
zábava a nejste drzí jako veverky. (Výjimky potvrzují pravidlo, že, Žildo :D.)
Prozradíte, kdo je autorem vaší přezdívky a jak jste se o ní dozvěděl?
Vůbec netuším, ale beztak v tom má prsty nejmenovaná paní učitelka, která učí v 9.B češtinu
:D.

*

Slyšela jsem, že by se na konci roku mohla pořádat školní polštářová bitva. Připojíte
se? A popřípadě kolik si na nás vezmete polštářů?

*

Bitva s kým? Se sousední třídou, nebo s vámi? Rád budu bojovat po vašem boku, ale s vámi
bojovat nebudu. Je vás na mě moc.

Veronika Obrová, 9. B

Pocit viny
Co toto slovní spojení vlastně znamená?

Pro někoho vůbec nic. Je přesvědčený o své pravdě. Nikdy neuzná svoje chyby a obviňuje
druhé lidi ze svých vlastních neúspěchů. Tito lidé většinou bývají tvrdohlaví, bezcitní
a ubližují svému okolí. Jsou nepoučitelní.

Pak jsou lidé, kteří jsou si vědomí svých chyb, dokážou si je přiznat a umí se z nich poučit.
Nebojí se říct nahlas svůj vlastní názor a upozornit na chyby svoje i těch druhých. Hledají
řešení svých problémů a rádi pomohou i ostatním.

Další skupinou jsou ti, pro které je pocit viny jejich denním chlebem. Trápí je jejich vlastní
chyby, ale i chyby ostatních. Mají pocit, že za všechno můžou oni sami. Rádi by změnili svět
okolo sebe k lepšímu, ale většinou to není v jejich silách.

Já jsem se nad tímto tématem zamyslel. Co vy? Jak vnímáte sebe a své okolí? Která
skupina je vám nejvíce podobná? Nechci, abyste odpovídali nahlas, ale zamyslete se
nad tímto tématem.
Lukáš Kain, 6. C

