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Zdarma

Lucie Buršová
Jak se cítí studenti během pandemie? Jak se vyrovnat s prokrastinací a využít volný čas k sebevzdělávání?
V dubnovém čísle jsme se zaměřili na vzdělávání v době koronaviru. Čekají vás inspirativní rozhovory s
bývalými studenty a jejich zkušenosti. V čísle najdete i recept na jednoduchou bábovku nebo výtvarná díla
našich studentů. V časopise přibyla rubrika pro zveřejňování výtvarných prací od studentů. Kdokoli by se
chtěl pochlubit s jeho malbami neváhejte kontaktovat redakci The Blue, ať už na školním instagramu nebo
na webových stránkách theblue.

Pro/pre – krastinace
Robyn Majerová
Prokrastinace z latinského slova procrastino, neboli
pro – (na), -cras (zítra) a -tino,
přípona označující dějová podstatná jména, je chápana jako
soustavné odkládání zejména
důležitých a nepříjemných povinností „na potom“, na zítřek.
To mě přivádí k otázce, co znamená „na potom“? Po čem?
Obvykle se prokrastinace vyznačuje tím, že si hledáme různé
činnosti, co „musíme“ udělat.
Nebo si řekneme, že si pustíme
jen jeden díl seriálu, či si na
pět minut lehneme a POTOM
danou práci uděláme. Často
jsme také schopni dělat spoustu jinak nelákavých činností
jako uklízení či mytí nádobí, jen
abychom nemuseli napsat TEN
sloh, udělat TEN úkol, nebo
se naopak učíme slovíčka, jen
abychom nemuseli vyklidit TU
myčku. Prokrastinace je obecně brána jako něco špatného.
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Zpravidla jsou prokrastinující
lidé označováni zkrátka jako lenoši.
Opakem slova prokrastinace je slovo PREkrastinace.
Předponu pre- bychom mohli
z latinského jazyka přeložit
jako před. Tudíž by prekrastinace znamenala něco jako
„před zítřkem“.
Prekrastinace se naopak od prokrastinace vyznačuje produktivností.
Pokud je člověk prekrastinující,
většinou potřebuje mít všechno hned hotové. Přímo miluje
deadliny, často odevzdává své
úkoly o týdny dříve. Dělá vše
okamžitě za účelem mít vše hotové a moci si odpočinout. Což
je zpravidla velmi mylná představa, neboť prekrastinující
lidé si mnohdy nabírají naopak
více a více práce. Tudíž oproti
prokrastinujícím lidem, kteří
odkládají svou práci a v očích
ostatních pouze odpočívají,
ti prekrastinující odpočinek
často vůbec neznají.
Prekrastinující lidé bývají ve společnosti na rozdíl od

těch prokrastinujících vyzdvihováni. Pokud bychom chtěli
prekrastinující lidi zaškatulkovat, tak jsou to zkrátka silní
jedinci s chutí do práce. Avšak
prekrastinace se také vyznačuje úzkostmi, případně strachem
z úzkostí a stresu okolo termínu odevzdání. Prekrastinující lidé často neodvádějí natolik kvalitní práci jako spousta
prokrastinujících lidí, neboť
mají tendenci začít s prací co
nejdříve, často ještě před tím,
než dostanou celé zadání, nebo
jsou schopni ve spěchu velmi
jednoduše přehlížet detaily.
Často ze sebe také nedostanou
to nejlepší, co v nich je, protože to chtějí mít rychle hotové
a tak říkajíc z krku. Oproti nim
někteří prokrastinující lidé si
nechávají své nápady rozležet
v hlavě a mnohdy odvádějí velmi kvalitní práci.
Jak prokrastinace, tak
prekrastinace mají své plusy
a mínusy. Obecně platí pravidlo všeho moc škodí a je dobré
najít balanc. Možná jste právě
vy ti, kteří odkládají věci na
poslední chvíli, píší slohovky
v deset večer a obdivujete ty,
kteří dbají na práci a mají
vše hotové a odevzdané v termínu, nebo dokonce dříve.
Možná jste to vy, kdo musíte
mít všechno hned hotové
a mnohdy se vám stane, že jednu práci děláte vícekrát, protože po nějaké době dostanete
lepší nápad, a tak obdivujete
ty, kteří si nechají své nápady
uležet, nestresují se termíny
a užívají si života, zatímco vy si
připadáte, že makáte od rána
do večera.

Myslím, že právě doba
karantény
nám
ukázala,
jací jsme. Jestli jsme spíše
prekrastinátoři či prokrastinátoři. Troufám si říci, že
u většiny studentů se projevuje spíše prokrastinace. Odkládáme úkoly, o učení se na
testy ani nemluvě. Mnohým
z nás chybí motivace a je to
zkrátka dlouhé na to, abychom
se naplno věnovali škole a svým
povinnostem.

Space

Co s tím?
Víte,
napsat
článek
o tom, jak neprokrastinovat,
kde najít motivaci apod., by
byla také možnost, ale pojďme
se na to podívat jinak. Zkuste se
na sebe jakožto prokrastinátora nebo prekrastinátora podívat z druhé stránky. Kolik lidí
by chtělo mít váš přístup. Ten
klid. Nebo naopak tu pohotovost. A teď se zkuste vžít do té
druhé role. Přišlo vám zrovna

zadání? Fajn, běžte a udělejte
ho. Neotálejte. Nebo naopak,
počkejte, zkuste zkrátka změnit
svůj přístup. Možná jste byli extrémisty. Možná jste extrémně
prokrastinovali nebo prekrastinovali. Zkuste opak tohoto extrému. A možná zjistíte, že to
také není ono a postupem času
naleznete balanc mezi leností
a přehnanou produktivností.

Jak vznikl projekt Space,
čemu se věnuje a jak chc
zakladtel
pokračovat
do
budoucna? Nejen to se dozvíte
v rozhovoru na našem webu!
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Pozornost a online výuka
Denisa Corridoni
Spokojeně ležíte v posteli, podvědomí vám promítá
bezchybný sen připomínající
hollywoodský trhák, ale zrovna
v té nejnapínavější části se ozve
ten otravný budík oznamující
7:55 a vy jste nuceni drahocenný spánek přerušit, abyste uklidnili toto řvoucí monstrum.
Vytáhnete mobil z nabíječky,
popadnete sluchátka, která se
vám s trochou štěstí podařila
zapojit na první dobrou. Kliknete na Teams a vyčkáváte,
v jakém to vlastně předmětu se
objeví schůzka. V 8:01 se připojíte, položíte mobil na noční
stolek a do rytmu učitelových
slov si spokojeně pochrupkáváte. Ruku na srdce, karanténa se s námi táhne již přes rok
a udržování permanentní pozornosti je čím dál tím obtížnější. Každý z nás zažil podobné
ráno, kdy vážně nenašel sebemenší motivaci zrovna ten den
něco dělat. A výuku strávil
primárně v posteli doháněním
spánkového deficitu.
Všichni víme, že takto
produktivní den nevypadá,
ale co s tím dělat? Morálka se
rovná bodu mrazu, nemluvě
o vymodleném světle na konci tunelu, které snad každým
dnem více pohasíná. Kde brát
v této nejtemnější hodině vůli
studovat? Nebo z pohledu učitelského sboru, kde vzít tu energii den co den něco vykládat
do tiché počítačové obrazovky?
Pryč s věčným naříkáním
a sebelítostí. Podmínky jsou
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nepřející, ale život třímáme
v rukou jen my sami! V článku se dočtete pár chytrých
faktů a vychytávek, které vám
pomůžou udržet pozornost
i v průběhu méně záživných online přednášek.
Vraťme se zpátky na začátek
článku k barvitě popsanému
všednímu ránu. Vsadím se, že
mnoho z vás se v něm zaručeně
zhlédlo. Pravděpodobně tušíte,
že pokračování ve spánku
během výuky nás daleko neposune a je zapotřebí s tím něco
udělat. Bohužel, ani pět minut
vám dostatečně nepomůže
k dosažení potřebné pozornosti. Zkuste si nastavit budíka ku příkladu na 7:30 a ještě
před online výukou stihněte
svůj ranní rituál. Co si pod tím
představit? To záleží na vás!
Rozbalte si v pokoji „yoga matku“ a pozdravte slunce, dejte
si studenou sprchu, pusťte si
oblíbený podcast, nebo si běžte
zaběhat. Zkrátka nastartujte
organismus nějakou činností,
ať když sednete k počítači, tak
jste probuzení a nabití energií.
Nikdo netvrdí, že začátky budou jednoduché.
Představte si, že jste
první tip splnili. Povedlo se vám
vstát na první dobrou a již takhle brzo jste zvládli pro sebe
něco udělat. Pak otevřete
počítač a z monitorů se ozve
monotónní hlas, který dosavadní nadšení klesne tak rychle,
jak se objevilo. Váš mozek automaticky vypne, oči nenápadně spatří telefon ležící opodál,
a než se nadějete, „scrollujete“
sociální sítě a veškerá snaha
udržet pozornost je tatam. Dru-

hý tip vyplývá z textu zřetelně,
odložte mobilní zařízení na
opačný konec pokoje, ideálně s vypnutým oznámením
a otočeným displayem dolů.
Klepete si na čelo a tvrdíte, že je
indiferentní, zda máte položený
telefon mimo zorné pole, či
přímo před sebou? Ve skutečnosti jde o poměrně zásadní
rozdíl. Americká studie dokázala, že pouhá přítomnost mobilního zařízení se ztlumeným
vyzváněním dokáže radikálně
ovlivnit naši pozornost, výkon
a paměť. Konkrétně pouhé
vědomí, že přístroj leží vedle
nás, vede k narušení pozornosti nejvíce mezi 10–15 minutou
dvacetiminutové lekce, na niž
byl pokus aplikován. V přepočtu je naše pozornost narušena
po čtvrtinu času z celé online
hodiny, což není zrovna málo.
Do třetice stojí za zmínku trik spočívající v lehké manipulaci vlastního vědomí.
Pořiďte si předmět, jenž budete
používat výhradně ke studiu.
Nejefektivnější je lampička,
můžete však sáhnout i po staré
kšiltovce, či jakémkoli jiném
předmětu, který uznáte za
vhodný. Postup je jednoduchý.
Nadepište si předmět: „Studijní
(název předmětu)“ a dodržujte
podmínku, že daná věc bude
zasvěcená pouze učení.
Jako
poslední
doporučení pro vás máme, abyste nezapomínali na odpočinek
a sebepéči. Tento bod zahrnuje především spánek, ale
i fyzickou aktivitu a pobyt na
čerstvém vzduchu. O víkendu
si přispěte, najezte se dobrého
jídla, nebo si nalakujte nehty,
pokud vás to činí šťastnými.

Nezapomínejte na fakt, že i přes
karanténu život máte jen jeden
a občas je nutné si ho osladit menšími prohřešky, jako
je tabulka čokolády, nebo noc
strávená voláním s kamarády
a hraním Warzone. Když se
takto odměníte po náročném

týdnu plném brzkého vstávání
a nepřetržitého vstřebávání
nových informací, věřte, že
budete psychicky připravení
v pondělí ráno vstát a soustředit se na výuku od začátku do
konce.

(zdroj na studii: https://
www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/
S0747563218301912)

Pandemie jako příležitost k sebevzdělávání
Vojtěch Blahoš
V dnešní době, v časech
globální pandemie, se neustále mluví o nárůstu nově nakažených a nutnosti udržování
uzavřené ekonomiky – obchodů, hotelů, restaurací a mimo
jiné i vzdělávacích zařízení, jako
je například i naše škola. Neustále vyskakují nová a nová data,
kdy už konečně zasedneme do
lavic a budeme se moci plnohodnotně učit. Ale není právě
toto největším problémem, že
vnímáme takto omezeně studium? Tedy škola, lavice, tabule
a rozvrh.

Předpokládá se, že až
65 % pracovních míst, o která
se budeme ucházet, dosud nebylo vynalezeno a necelá polovina stávajících zaměstnání zanikne. Zdá se to možná jako sci-fi,
ale čím déle se budeme tvářit,
že se nic neděje, tím méně času
budeme mít na přizpůsobení se
situaci. Navíc se, čím dál více,
akcentují měkké dovednosti
(analytické myšlení a komunikace), jež mají hrát daleko
větší roli než doposud, a které
nezískáme pouze bezmyšlenkovitým přejímáním informací.
Je proto důležité si
uvědomit, že maturitou naše
sebevzdělávání rozhodně nekončí, a ani zdaleka nespočívá

pouze v sezení v lavici, ale
naopak aktivním se zajímáním,
čtením a rozvíjením se. Pandemie nám dala příležitost samostudia a poznání sebe sama
z jiného úhlu. Jaké styly učení
nám vyhovují, které informační zdroje jsou relevantní,
a které nikoliv. Nečekejme pouze na to, co nám odvykládá učitel, ale vnímejme je spíše jako
průvodce nežli jediný zdroj informací. V budoucnosti bude
potřeba, abychom si poradili
sami, našli si cestu, jak se dostat
k vědomostem, protože bude
nutné se několikrát za život
rekvalifikovat. A ta budoucnost,
o které píšu, začíná právě teď…

Foto: Robyn Majerová
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Necháváme to osudu

Anna Krupková

Zrovna mi končí jarní
prázdniny, které jsem neměla možnost nijak prožít kvůli
covid situaci. Ale když nad tím
tak přemýšlím, můj program se
vcelku nelišil od předešlých let,
kdy jsem možností měla celou
hromadu. Vždy to dopadlo tak,
že jsem ležela v posteli a omlouvala samu sebe tím, že si přeci
musím konečně odpočinout.
A to se teď mám jako po nedostatečné hibernaci vrátit zpět
do práce? Ani náhodou!
Budou mi chybět líná
rána, kdy mě ručička na hodinkách opravdu nestresovala. Mé
další uspěchané pondělní ráno
bude vypadat asi následovně –
vstanu půl hodiny před začátkem vyučování (to v tom lepším
případě), abych si běžela udělat
rychlé kakao, které stihnu ještě
vylít, a převléknout si triko od
pyžama, abych vypadala trochu
na úrovni. Nějaké zkrášlování
ani nepřipadá v úvahu, jelikož
ho časově nestíhám a notebooková kamera je stejně tak nekvalitní, že „vyretušuje“ i moje
dvojité kruhy pod očima. Klidné večery vyměním za pono-
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cování a dohánění domácích
úkolů, které budu muset do
pěti minut dodělat, aby si vyučující nevšiml, že jsem zadání
odevzdala pozdě. I když jak říká
spolužačka, můžou být vůbec
rádi, že to někdy odevzdám.
Aby si naši učitelé nemysleli, že v tom jsou sami.
To rozhodně nejsou! I učitelé
na uměleckých školách se
s námi pilnými studenty setkávají. I když příprava do hodin
například kytary v době „koronáče“ se liší od hodin ekonomiky. Pro nejlepší možné vysvětlení je nutné uvést příklad.
Vím, že přesně za týden v tolik
a tolik budu mít online hodinu
a musím umět zahrát vybrané
skladby, na kterých pracujeme. A tak si říkám, že se na to
určitě podívám, ale než se stihnu rozkoukat, tak je noc před
a já si teprve vzpomínám, co
že to děláme. Abych se necítila
úplně provinile, tak si k tomu
sednu, ale záhy si jdu lehnout.
Jsem moc unavená, tím pádem
se nebudu plně soustředit, je
lepší to nechat na zítra, ať se
na to vyspím. V den D mám
naplánováno, kdy si na přípravu
udělám čas, ale vždycky mi do
toho něco vleze. To se třeba zakoukám do filmů Twilight, nebo
se jdu podívat do lomu. Ano, do
lomu. A dopadá to tak, že na
hodině něco vystřelím a vždy

Osamělá škola
to nějak dopadne. Většinou to
dopadne lépe, než když skladbu poctivě cvičím. A tak to nechávám osudu.
V
tom
shledávám
velkou výhodu online výuky na
normálních školách. Protože
se moje ikonka s iniciály schová v davu dalších iniciál, kdy
sama mám problém rozluštit,
kdo je kdo. Kdybyste po mně
chtěli vyjmenovat všechny mé
spolužáky, tak to asi nedám
dohromady. Jestli se ještě potkáme, tak budu překvapená,
kolik k nám přibylo nových lidí!
Tak mě napadá, že by se nám
hodil adaptační kurz v září znovu. Nejvíce poznávací aktivity,
ty bych ocenila. Věřím, že první
ročníky jsou více v kontaktu než
starší ročníky. My to prostě necháváme jen tak osudu.
Nebudeme však předbíhat, protože před sebou mám
ještě bezstarostný víkend, než
se opět vrátím do života plného zmatků, ovládaného online povinnostmi. Možná si
i pro radost zahraju na kytaru, ale nějaká sóla a riffy pro
pár dnů odložím. Možná že se
na chvíli odpojím od internetu
a podívám se znovu do lomu,
kde mě neruší žádná aplikace
Teams. Ale uvidíme, nechám to
osudu.

Když mluvit máš, zapni mikrofon a povídej,
až skončí však tvá promluva, jeho vypnutí si
ohlídej.
A tak vydržme to doma ještě chvíli,
mějme stále nějakou píli.

Už rok doma sedíme,
z oken smutně hledíme.
Že prý na dva týdny doma,
každý se před Covidem schová.
Online škola zas a znova,
a my stále sedíme doma.
Záda bolí, počítač stárne,
výmluvy a nadávky jsou však marné.

Že brzy se vrátíme do chodeb naší školy,
a rozeznějí se na hodinu zvony.
A že snad už to dlouho nepotrvá,
aby ta naše škola už nebyla tak osamělá.

Nefunkční mikrofon a slabé připojení,
to je studentů teď život denní.
Sedět doma, se zrcadlem mluvit,
nemoct stále nikam chodit.
Online hodiny, úkoly a testy,
nesmíme cestovat ani mezi městy.
Online výuku stále zvládat,
puzzle si doma dokola skládat.

Nemocné právo
JUDr. Milan Janoušek
Koronavirus si v naší
zemi vyžádal tisíce životů, vyčerpal
zdravotníky,
zavřel
školy, zruinoval podnikatele,
omezil volnočasové aktivity
a nadále negativně ovlivňuje
život každého z nás. V souvislosti s pandemií ovšem onemocněli nejen lidé, ale i právo.
Každý žák SEUP ví, že
právo je nástrojem, kterým
stát reguluje chování občanů.
K tomu, aby byly právní normy
alespoň větší částí společnosti
respektovány, ale nestačí pouze to, že je člen vlády přečte na
tiskové konferenci a následně vyjdou ve Sbírce zákonů.
K tomu, aby jakékoliv nařízení
vzali občané skutečně za své,

musí splňovat alespoň následu- nelze očekávat, že by se mu
jící znaky. Musí jít o právo, ochotně podřizovali „běžní”
které je:
občané.
a) STABILNÍ
d) V SOULADU S ÚSTAVOU
– Tedy nikoliv měnící se každý A LISTINOU ZÁKLADNÍCH
týden či dokonce přes noc.
PRÁV A SVOBOD
– Vřele doporučuji k přečtení.
b) SMYSLUPLNÉ
A ODŮVODNĚNÉ
Jelikož byla za poslední rok
– A to nejen včetně účelu, ke v Česku vydána řada právních
kterému směřuje (např. ochraně předpisů, jež výše uvedené
zdraví), ale také metod, jakými znaky nenaplnily, je důvěra
chce účelu dosáhnout. Neob- občanů v právo a (právní) stát
stojí tak třeba teorie, že osamo- na bodu mrazu. Tam, kde prácený cyklista, který překročí vo nefunguje, začíná bujet bezběhem projížďky lesem hranice práví. S léčbou nemocného
obce A na území obce B, před- práva nám bohužel nepomůže
stavuje riziko.
žádná vakcína. V demokratické
společnosti jsou jedinou šancí
c) VŠEOBECNĚ ZÁVAZNÉ na změnu volby. Čekají nás
– Tedy platné i pro představi- už v říjnu a já spoléhám na to,
tele státní moci. Pokud právo že dorazíte.
nedodržují sami tvůrci norem,
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Anička Indráková

Citronová bábovka
Tento moučník patří k našim oblíbeným pochutinám a není ani tolik složitý, nicméně
pokud pečete prvně a v kuchyni nejste zrovna alfa samec, možná to pro Vás bude pro
začátek velké sousto, ale pokud máte rádi výzvy... směle do toho!
Ingredience
160 g máslové Hery nebo másla
250 g cukru krupice
500 g tvarohu (dvě vaničky)
200 g dětské krupičky (můžete použít i polohrubou
mouku)
4 ks vajec
Špetka soli
Šťáva a kůra z půlky citronu
Kypřicí prášek
Pokud nemáte silikonovou formu, tak máslová Hera či
máslo a hrubá mouka na vymazání formy
Nyní se pojďme přesunout na samotný postup, ale předtím se vždy ujistěte, že máte veškeré ingredience připravené. Vyhnete se tak tomu, že byste do těsta zapomněli něco přidat. Takže pokud máte
již vše na stole, můžeme začít.

Emuše a Elča nabírají kilča
Rok se s rokem sešel a my jsme neustále zavřeni v karanténě. Co si budeme povídat, situace
se od té doby opravdu moc nezlepšila, spíše naopak... A jelikož jsme tedy nuceni trávit veškerý svůj
volný čas z (ne)pohodlí domova u Netflixu, který už nás také začíná nudit, a nápadů, jak se zaměstnat, je čím dál tím méně, tak často zaháníme nudu právě jídlem. Neříkejte, že vaše kroky nesměřují
čím dál častěji do vaší ledničky nebo skrýše, kde máte veškeré své sušenky, sladkosti a mlsky.
Ale jelikož Vás otevření takového balení sušenek ničím neobohatí, a navíc to trvá maximálně dvě sekundy, proč si to neudělat složitější a rovnou upéct vlastní sušenky či jinou dobrotu?
Hodně lidí sice pečení odsuzuje, jelikož nevidí smysl v tom, proč se zdržovat složitými recepty, když
si danou věc mohou již hotovou koupit v obchodu. Přitom ale samotné pečení nikdy pořádně ani
nezkusili, ale vy budete jistě výjimka, protože my jsme tu od toho, abychom dokázaly, že pečení je
zábavné a zajímavé. Dokážete se jím zaměstnat na docela dlouhou dobu, odreagujete se, můžete
využít skvěle svou kreativitu a třeba v tom tak najít i vaši novou zálibu:) Přece vytvořit něco, do čeho
dáte kus sebe, stojí za to!!
Teď přichází dlouho očekávaná otázka: Co za veledílo se chystáme vytvořit právě my? A odpovědí
jest:
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Postup
Nejdříve si předehřejeme troubu na 170 °C. Nyní v míse společně vyšleháme máslo, cukr,
žloutky (bílky si schováme na konec), citronovou kůru a šťávu do světlé pěny. Připravíme si
další mísu a v ní umícháme tvaroh a poté přidáme špetku soli a zamícháme, tvaroh přidáme do
světlé pěny a metličkou nebo robotem mícháme do hladka. Vezmeme si další mísu a do ní přidáme
dětskou krupičku společně s kypřícím práškem, zamícháme a po troškách přidáváme do zbytku těsta tak, aby nevznikaly hrudky. Nakonec si ušleháme bílky. Správně ušlehané bílky poznáme
tak, že když převrátíme nádobu, bílky nevytečou a zůstanou na dně. Správně ušlehané bílky přidáme
do těsta a opatrně zamícháme. Pokud jste došli až sem, tak gratulace, protože se blížíme ke konci.
Do připravené formy nalijeme těsto, pomůžeme si stěrkou. V tomto okamžiku naši budoucí bábovku
umístíme do předehřáté trouby, ale to neznamená, že máme vyhráno. Nastává totiž velmi složitá
část. Bábovka by se měla péct cca 60 min, ale u každého se bude čas pečení o pár minut lišit. Proto
musíte bábovku svědomitě kontrolovat, aby se nespálila. Že je bábovka hotová, zjistíme pomocí špejle, a to tak, že píchneme do bábovky, a pokud nebude špejle oblepená těstem. V tuto chvíli můžeme
bábovku z trouby vyndat a po pár minutách chladnutí vyklopit z formy.
Tak je hotovo a vy se můžete pochlubit vaší rodině či na Instagramu, jak moc produktivní
a zdatní jste, a všichni vašemu pekařskému umu budou jistě závidět.
Pokud se Vám tedy bábovka povedla, doufáme, že Vás pečení zabavilo a třeba i chytlo.
Pokud ne, nevadí. Zkoušejte to dál a jednou to určitě vyjde. Samozřejmě vaší představivosti se meze
nekladou, takže si bábovku můžete jakkoliv vylepšit. Pečení je zkrátka opravdu radostná činnost
a ještě radostnější, když ji můžete dělat ve více lidech. Zkuste tak něco upéct v této době třeba se svojí
rodinou nebo si doma udělat pečící verzi MasterChefa. Po karanténě se domluvte s přáteli a společně
si můžete něco upéct a my dvě Vás budeme rády dále mentorovat a dávat tipy na naše skvělá nezdravá veledíla, po kterých se Vám budou jistě sbíhat vaše chuťové pohárky.
Možná Vám s námi pár kileček nahoru vyletí, však odměnou Vám bude, že Emuše a Elča Vás
do světa pečení rychle zasvětí.
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Knižní tipy pro dlouhá odpoledne

Rozhovor s absolventy – Viktorie Vrňatová

V dnešní době je ještě více než kdy dříve důležité, aby- Adéla Sklenářová
chom si dokázali aspoň na chvilku odpočinout a vypnout
od okolního světa. Lze to udělat různými způsoby, ať už díky seriálům, filmům, nebo
knížkám! Dnes bych vám chtěla doporučit jednu fantasy sérii, která opravdu stojí za
to.

Viktorie Vrňatová je loňskou absolventkou naší školy,
kde vystudovala právní
administrativu. V současnosti pokračuje ve studiu
práv na Západočeské univerzitě v Plzni. Stejně jako
u všech studentů, i u ní
probíhá studium zatím
pouze v distanční formě.
Jako studentka vysoké
školy však může nabídnou
pohled z trochu jiné pozice.

Holubice a had
Autor: Shelby Mahurin
Nakladatelství, rok vydání: CooBoo, 2020
Hodnocení na Databázi knih: 85 %
Počet stran: 464
Krev a med (druhý díl)
Nakladatelství, rok vydání: CooBoo, 2021
Hodnocení na Databázi knih: 70 %
Počet stran: 464
Holubice a had nám představuje svět, ve kterém je zakázané
čarodějnictví. Našimi hlavními
hrdiny je Lou a Reid. Lou je čarodějnice a kvůli tomu se musí
převlékat za muže a schovávat
se. Reid je její pravý opak, celý
svůj život prožil ve vědomí, že
čarodějnice jsou zlé a měly by
se upalovat. Jeho povoláním
je lovit je a zabíjet je. Shodou
nešťastných náhod se naši
hlavní hrdinové seznámí a jsou
spolu nuceni vstoupit do svazku manželského. Lou ví, že Reid
je lovec čarodějnic, ovšem Reid
nic netuší. Otázkou zůstává,
zda spolu dva naprosto odlišní
lidé, kteří byli vychováváni
s odlišným pohledem na svět,
dokáží žít?
Holubice a had má všechno, co by měla dobrá knížka mít.
Lou a Reida si zamilujete, oba
jsou naprosto boží. Lou si nenechá jen tak něco líbit, nebojí se
otevřít si na někoho pusu a říct,
co si myslí. Často jí to dostává
do problémů, ale to jí nezabrání v tom, ty věci říkat. Reid
je naučený žít podle určitých
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pravidel, ale v průběhu celé
knížky zjišťuje, že ne všechna
pravidla musí nutně platit celý
život.
Svět je vystaven naprosto skvěle, prostředí Francie mě neskutečně moc bavilo.
Autorka si dobře hraje s celým
prvkem magie a čarodějnictví,
ze kterého postupem času odhalujeme víc a víc.
Romantická linka vás v knize asi
úplně nepřekvapí svou nečekaností, ale co jí rozhodně skvěle
kompenzuje, je to, jak je skvěle
napsána. Je hodně rozvleklá
a pomalá, zato je to ovšem typ
lásky, který začíná nenávistí,
což mě moc bavilo. Postavy
si k sobě nemůžou najít cestu
a dlouho jim trvá, než jim dojde,
co k sobě vlastně cítí. Všechno
skvěle doplňují jejich urážky
a popichování, u kterého jsem
nejednou vybuchla smíchy.
Zvratů je v knížce
požehnaně, několikrát jsem
se smála nahlas, ať už kvůli
hláškám Lou, nebo kvůli situacím, ve kterých se dokázala ocitnout. Navíc je knížka opravdu

takový, že je to všechno hrozně
neosobní“ Jako příklad uvedla vzpomínku z jejího jediného
dne ve škole, kdy seděla v aule
s dalšími třemi stovkami stu-

někteří učitelé vykali, mi pomohla lépe si zvyknout na vysokoškolské prostředí.
Vzhledem k mému zaměření
vzpomínám hlavně na hodiny

dentů. „Samotný přechod ze
střední školy na vysokou je
určitě těžký, člověk má za sebe
mnohem větší zodpovědnost
a vše si musí zjišťovat sám,
většinou jste odkázáni na webové stránky a na spolužáky.
Naštěstí se mnou do Plzně chodí i čtyři mé bývalé spolužačky,
takže na to nejsme samy, jinak
bych tam ale nikoho neznala.“ Dodala přitom, že v samostatnosti se moc zlepšovat
nemusela, pomohlo jí v tom
studium na naší škole. „Třeba i taková maličkost, že nám

práva, ty mě na mé současné
studium
určitě
připravily.
Když jsem dělala zkoušku z teorie práva, vydolovala jsem ze
své hlavy věci, o kterých jsem si
myslela, že jsem dávno zapomněla.“
I přesto, že Viktorie zatím neměla možnost zažít vysokoškolský život se vším všudy,
je se svou volbou spokojená.
Rozhovor zakončila s milým
a empatickým přáním, abychom tuto nezvyklou dobu
dobře zvládli, než se vše zase
vrátí k normálu.

Markéta Svobodová
čtivá, i přes to, že nemá zrovna
málo stran vám budou jednotlivé kapitoly ubíhat, ani nebudete vědět jak. Já jsem knížku
musela číst do noci, protože
jsem prostě nedokázala přestat,
nedalo se odtrhnout. Každé další
slovo mě nutilo číst dál a dál,
zajímalo mě, co se bude dít.
Konec je otevřený a já po
něm zůstala s pusou dokořán.
Série bude mít tři díly, u nás už
vyšel díl druhý, který se jmenuje Krev a med. Obálku má stejně nádhernou jako díl první
a měl by se více zaobírat krvavou
magií, na což se já osobně moc
těším!
Třetí díl s názvem Gods
& Monsters už v zahraničí vyšel,
u nás snad vyjde v příštím roce.
Obálka je opět úchvatná a zahraniční recenze jsou skvělé,
průměrné hodnocení je 4,3*
Já vám sérii Holubice
a had můžu jen a jen doporučit.
Pokud máte rádi čarodějnice,
prostředí Francie, magii nebo
pomalou romantiku, rozhodně by tahle knížka neměla uniknout vaší pozornosti!

Sama si neumím představit (ačkoli mě to dost možná
také čeká) vyjít střední školu, a bez jakékoli předcházející zkušenosti na vysoké se už
téměř rok vzdělávat pouze zpoza monitoru. Jejímu příchodu
na Západočeskou univerzitu
ale předcházely měsíce chaosu
z úplně nové dosud nevídané
situace,
která
znejišťovala
mimo jiné i průběh maturit
a přijímacího řízení. Online
přijímací řízení však Viktorie
nehodnotila vůbec negativně.
„Stihla jsem pár přijímaček
v normálním průběhu, potom
už ale nebyla jiná možnost, než
dělat je online. Myslím si, že
jsem byla úspěšnější, když jsem
je mohla psát doma a v klídku. Vedle mě neseděl nikdo,
kdo by mě mohl znervózňovat, bylo to méně stresující“
Viktorie navštívila svou
univerzitu zatím jednou na
začátku školního roku. Když
jsem jí položila otázku, jestli jí nevadí, že distanční výuka je hrozně neosobní, rychle
mě uvedla do reality. „Celkově
první dojem z vysoké školy byl
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The Blue na instagramu

#skolaeupraha

Když se doma začneš nudit...
Albert Einstein: „Pravým znakem inteligence nejsou vědomosti, ale ______________.“

1. Synonymum slova věc
2. Čas mezi hodinami
3. Odvětví matematiky zabývající se čísly, polynomy
apod.
4. Synonymum slova znalost
5. Písmenná zkouška
6. Faktor směřujících k dosažení cíle
7. Rozvinutá úroveň určité schopnosti
8. Legrace
9. Závěrečná zkouška
10. Organizace času ve školním prostředí
11. Povinnost na doma do školy
12. Vztah osob se vzájemnou náklonností
13. Pedagog

(předmět, přestávka, věc, algebra, vědomost,
test, motivace, talent, zábava, maturita, rozvrh, úkol, přátelství, učitel)
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