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Třídní učitelka:
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2. ročník – K2

Třídní učitelka:
Mgr. Jana Hegrová

----------------

Fajfrlíková Iveta
Fedoulová Kristina *
Howesová Ella
Hůlková Kristýna
Isajevová Tereza
Komrska Vojtěch Daniel
Kostkanová Karolína
Koubková Adéla *
Kročko Matty *
Krtoušová Adéla
Kusá Zuzana
Lišková Tereza 

Losman Michael
Macháčková Michaela*
Matre Johana*
Noga Jakub
Paulíny Matyáš*
Píšová Dita*
Podoliak Daniel*
Rachová Karolína
Semerádová Michaela
Stříbrná Anna*
Šimova Alžběta
Škarvadová Dora 

Ther Nicole*
Tožička Hynek
Vacková Anna*
Vrbíková Emma
Vyštejn Oliver*
Žáčková Viktorie*
 

* Prospěli s vyznamenáním

Andrštová Jana
Ayupova Iyulia
Brachtlová Kateřina*
Buriánková Kristýna
Byrne Susannah Maeve
Čechová Helena*
Čelišová Kristýna*
Červová Anna*
Dohnalová Helena*
Hlaváčová Magdaléna
Hrubešová Eliška
Hudcová Aneta*

Juhaňák David
Kolenčíková Dominika
Komárek Matěj
Kubal Jan
Matochová Hana
Netíková Tereza
Pravcová Sofie Anna
Prchalová Zuzana*
Rigo Ema*
Rybáříková Helena*
Řepová Riana*
Sieberová Anežka

Svoboda Dalibor
Vaňková Eliška*
Veselá Zuzana*
Zetek Jaroslav
Žáková Antonie*

* Prospěli s vyznamenáním
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Třídní učitel:
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4. ročník – K4

Třídní učitel:
Mgr. Jan Hoffmann
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Amchová Andrea*
Bížová Jiřina*
Boháč Ladislav
Brzorádová Nela*
Cásková Tereza*
Dapićová Sara +
Doležal Antonín
Faiglová Michaela
Fridrichová Kristýna*
Gajdová Dominika*
Hendrychová Sára-Marta*
Hos Matěj

Janoušková Šárka
Koubová Anna
Kovach Yuliana +
Křenová Hana*
Kutílková Klára*
Lipold Jan
Machová Tereza*
Mikulková Johana
Najmanová Veronika*
Navrátilová Rebeca*
Schneiderová Eliška*
Skálová Julie*

Suchochlebová Luisa*
Suk Martin
Škuta Jan
Štochl Vojtěch
Vepřeková Michaela*
Židová Viktorie

+ Ukončili studium  
v průběhu roku
* Prospěli s vyznamenáním

Cagaš Ondřej*
Gbúrová Klára Margareta
Humlová Juliana*
Hykešová Valerie*
Jacáková Nikol
Jurisová Alexandra Viktorie
Kasalová Miloslava
Kotíková Kristýna Blanka*
Koudelková Tereza*
Krásová Kitty
Ludvigová Nikola*
Mazel Jakub*

Nová Kristýna
Novák Tadeáš*
Ondráková Eliška*
Palacká Šárka Marie*
Pevných Alex
Podzemská Tereza*
Procházková Lenka
Straková Anežka*
Šedivý Adam*
Šilarová Dorotea
Štíbrová Eliška
Šubrtová Anežka*

Šumanová Violeta*
Tůmová Natálie*
Valášková Monika
Veselá Natálie*
Žemličková Jana*

* Prospěli s vyznamenáním



Tento školní rok se stal zatím nejzvláštnějším školním rokem v historii školy. Postarala se 
o to pandemie nemoci, která přišla z Číny a dostala název covid-19. 

Prvního září jsme nastoupili do školy plni optimismu. Koronavirus, původce pandemie, 
který zčásti narušil už předcházející školní rok, se přes léto téměř vytratil a vzbudil v nás 
zdání, že tento školní rok už proběhne tak, jak má. Mýlili jsme se. V průběhu září se situ-
ace začala rychle zhoršovat a 5. října došlo k uzavření všech škol v republice. Okamžitě 
jsme přešli na distanční výuku. Základní platformou pro předávání informací mezi učiteli 
a studenty se staly webové stránky školy, kde vznikla sekce, kam jsme se železnou pra-
videlností každý týden vyvěšovali nové materiály pro studium všech předmětů. Zároveň 
probíhaly on-line hodiny podle zvláštního rozvrhu; průměrně to byly čtyři hodiny denně. 
To znamená, že počet běžných hodin ze standardního rozvrhu jsme redukovali zhruba na 
polovinu. Hodiny probíhaly v prostředí Google Meet, týkaly se všech předmětů kromě tě-
lesné výchovy a podíleli se na nich prakticky všichni vyučující. Poděkovat je třeba přede-
vším externím kolegům, pro které byla celá situace ještě daleko složitější než pro interní 
zaměstnance školy. Distanční výuka byla ale samozřejmě náročná pro všechny zúčastně-
né – vedení školy, učitele i studenty. Jsme rádi, že účast na on-line hodinách byla takřka 
stoprocentní a že se studenti v naprosté většině případů aktivně zapojovali do výuky. 

Před Vánoci došlo k dočasnému útlumu epidemie a 25. listopadu se k prezenční výuce 
mohli vrátit aspoň studenti 4. ročníku. Učili se podle speciálního rozvrhu, protože učitelé 
museli zároveň zabezpečovat i pokračující distanční výuku ostatních tříd. Od 7. prosince 
pak došlo k dalšímu rozvolnění opatření – do školy už směli všichni studenti. Proto se 
podařilo zrealizovat tradiční předvánoční praxi tříd K2 – K4. Jejímu koordinátorovi Radku 
Vítovi patří velký dík za to, že ji zvládl ve značně ztížených podmínkách, kdy se řada knih-
kupectví a nakladatelství obávala studenty přijmout, zrealizovat. Zatím se ale epidemická 
situace opět zhoršovala a poslední dva dny před Vánoci byly nařízením vlády výuka i pra-
xe opět zrušeny a od 4. ledna pak byla znovu vyhlášena distanční výuka.

Ta pokračovala ještě téměř 5 měsíců, a to za stejných pravidel jako na podzim – těch 
státních i našich školních. Až 24. května jsme se směli definitivně vrátit k prezenčnímu 
vyučování. Sice s povinným nošením respirátorů a s pravidelným každotýdenním pon-
dělním testováním na nemoc covid-19, ale naživo a společně. Ve zbývajících pěti týdnech 
školního roku jsme stihli zorganizovat maturitní i souborné zkoušky, zopakovat a procvi-
čit co nejvíc z toho, co jsme za celý školní rok probrali on-line, i udělit známky, tak aby co 
nejlépe reprezentovaly výsledky i snahu studentů v prezenční a zejména distanční výuce. 

30. června jsme uzavírali tento zvláštní školní rok s přáním, aby se stal ojedinělou výjim-
kou, experimentem, který nás všechny jistě mnoho naučil, ale hlavně excesem, který už 
se nebude opakovat.

Školní rok 2020/2021
Alice Krýžová
----------------

Osiřelé chodby a prázdné nástěnky – 
školní rok 2020/2021



Koronavirová pandemie zásadně změnila nás svět. Dopad měla téměř na vše, na práci, na 
náš volný čas, fyzické a psychické zdraví a v neposlední řadě také na vzdělávání. Školy 
zůstaly dlouhé měsíce zavřené a klasickou docházku nahradila distanční výuka. Každá 
škola se s  tímto problémem „poprala“ po svém. Jak na tom byla Střední škola knižní 
kultury? 

Náhlé uzavření škol v březnu 2020 byl šok pro učitele i pro žáky. Skok do on-line režimu 
byl náročný, ovšem v této době ještě nikdo netušil, jak dlouho tohle období bude trvat. 
Všichni si mysleli, že půjde jen o pár týdnů, studenti tak dostávali jednou týdně dávku 
úloh k samostudiu, které měli do určitého data vypracovat a odevzdat. Později bylo jasné, 
že znovuotevření škol nebude na pořadu dne, zároveň se ukázalo, že pouhé zpracovávání 
úkolů nestačí a je nutná také interakce mezi učitelem a studenty. Zavedly se tak doplň-
kové online hodiny, které zatím byly ještě dobrovolné. Pozitivní byla poměrně vysoká 
účast studentů na těchto hodinách, koneckonců řada z nás byla izolována doma, takže 
jakýkoliv kontakt s živým člověkem nám zpříjemnil den.

Jaro 2020 bylo náročné pro studenty, učitele i rodiče. Učitelé bojovali s technikou a pře-
plněnou e-mailovou schránkou, učili se novým metodám a  trpělivě četli a  opravovali 
poslané práce. Studenti se učili samostatnosti a disciplíně, přece jen daleko větší část 
zodpovědnosti za vzdělání přešla na ně. Někteří také bojovali s posláním úloh do sta-
noveného „deadlinu“. No a rodiče to měli náročné na všech frontách – doma, kde měli 
zvládat své děti, a v práci, kterou často museli zvládat také z domova. Září 2020 tak bylo 
obdobím optimismu. Opakovali jsme a prohlubovali znalosti získané během jarní pande-
mie a těšili se na normální školní rok. 

Přišel říjen a s ním další uzavření škol. On-line výuka byla již povinná, a tak jsme se za-
čali všichni setkávat v kyberprostoru. Pro on-line výuku jsme používali platformu Goo-
gle Meet, která umožňuje videokonference, sdílení obrazovky a také například rozdělení 
účastníků do menších skupinek, což se osvědčilo hlavně při skupinových pracích a také 
při výuce cizích jazyků. Hodiny trvaly 45 minut a učitelé se snažili o zachování co největší 
kvality. Také studenti mohli sdílet svoji obrazovku, což je ideální podmínka pro prezen-
tace či skupinové referáty. Pro testování se využíval software Google Forms, kde se dali 
vytvářet kvízy, pracovní listy či ankety. Dalším nástrojem byl Kahoot, který umožňoval vy-
tvářet kreativnější kvízy a jehož předností byl časový limit a chytlavá melodie, která hrála 
v pozadí. Online výuka (tzv. synchronní) bylo doplněna výukou asynchronní. Studenti 
samostatně zpracovávali úlohy, které měli odevzdat do stanoveného data. 

Jaké problémy nás provázely při distanční výuce? Nejčastěji se jednalo o technické pro-
blémy, nefungující kamery a mikrofony, problémy s připojením či situace, kdy byl v rodině 
pouze jeden počítač a více sourozenců. Dalším problémem byla nespolupráce některých 
studentů na asynchronní výuce, což je ale situace, která nastala ve větší či menší míře 
na všech školách a u nás k ní docházelo spíše výjimečně. Velkým problémem byla také 
ztráta sociálních vazeb a dočasné odloučení spolužáků. 

Bylo něco pozitivního na distanční výuce? Studenti by možná uvedli, že nemuseli brzy 
vstávat a nikam dojíždět, mohli si lépe rozvrhnout čas a mohli se účastnit výuky třeba 
v pyžamu. My učitelé jsme se zdokonalili v technických dovednostech a trpělivosti, ve vy-
hledávání informací na internetu a také se naučili několik nových cviků na protažení zad, 
která nás začala bolet. Díky kamerám jsme mohli nahlédnout do našich pokojů a zažít 
několik humorných situací. 

Online výuka má své výhody a  nevýhody. Co ovšem nedokáže nahradit, je přirozená 
lidská interakce, která je nedílnou součástí školní výuky. Velké poděkování patří učite-
lům za to, že to i v této nepříznivé době nevzdali a dělali svou práci nejlépe, jak mohli. 
Také studentům za to, že spolupracovali, pomáhali svým učitelům, spolužákům a rodině 
(a třeba se něco nového i naučili). A velké poděkování patří rodičům za jejich trpělivost, 
spolupráci, snahu a pevné nervy.

Distanční výuka na Střední škole knižní kultury
Jana Hegrová
----------------



Jak je všeobecně známo, rok a čtvrt s pandemií nezkomplikoval jenom běžnou školní 
výuku, ale i pořádání různých předmětových soutěží. 

Nejodolnější událostí v oblasti matematiky a přírodních věd se tak stala Geologická olym-
piáda, kterou se nám podařilo uskutečnit i v uplynulém školním roce, a to dokonce i s ob-
hajobou pozic z předchozího ročníku. 

Kdo četl pozorně loňskou ročenku, jistě ví, že jsme hodně těžili z absence konkurence 
v Praze 3 a byli jsme všichni zvědaví, zda tuto výhodu v Praze 6 neztratíme. Kupodivu 
se ani v  této lokalitě, poseté různými výběrovými gymnázii, situace na bojové frontě 
nezkomplikovala a podařilo se nám v hojném počtu dojít až do 3. kola, stejně jako loni. 

V soutěži nás reprezentovali 3 zástupci maturitní K4 a 1 zástupkyně nové třídy K1, všichni 
prošli přes školní kolo a obvodní („okresní“) kolo Prahy 6 až do celopražského („krajské-
ho“) kola, oceněného pamětními diplomy. Všechna 3 kola probíhala formou testu vyplňo-
vaného na internetu. Díky rozvaze a zkušenostem z předchozích ročníků se naši zástupci 
nepropadali do záporných bodů, což se dříve tu a tam přihodilo. 

Na Geologické olympiádě je důležité a sympatické, že neprověřuje pouhý úhrn faktických 
znalostí (byť skuteční znalci – jejich příklad nastíním níže – jsou výrazně zvýhodněni), ale 
i schopnost logicky uvažovat nad různými schématy a též v omezeném čase samostatně 
pracovat s internetovými zdroji informací. 

U  posledního kola bohužel opět scházela ta největší odměna v  podobě zajímavého 
„workshopového“ dopoledne přímo v sídle České geologické služby na pražském Kláro-
vě, v tomto směru zůstala pandemická situace neúprosná. (Kromě vědomostního testu 
zde bývala zařazena i práce s horninami a nerosty pod vedením odborníka, a také naučný 
výklad.) 

Místo dalších květnatých souvětí, která by jen nahrazovala chybějící odstavce o  jiných 
nekonaných soutěžích, raději nabídnu čtenářům odpověď na otázku, jak se to celé stalo, 
že na Střední škole knižní kultury má své pevné místo zrovna Geologická olympiáda. 

Odpověď na tuto otázku sahá několik let zpátky, kdy se na naši školu dostalo info o její 
existenci a zároveň zde byl jeden žák s velkým zájmem o blízký obor paleontologie, který 
mimo jiné vlastnil i sbírku zkamenělin. 

Brzy se ukázalo, že i pro další naše žáky není obtížné postoupit aspoň do obvodního kola, 
soutěž není časově a organizačně náročná a má příjemný motivační charakter. Navíc náš 
zmíněný elitní reprezentant hned napoprvé korunoval svoji účast bronzovou příčkou na 
pražsko-středočeském kole, což byla významná výzva k napodobení do dalších ročníků. 

A protože v následných letech „vstali noví bojovníci“ a zejména 3 zástupci ze třídy letoš-
ních (2021) maturantů se takto vysoké laťce opakovaně aspoň přiblížili, udržela se soutěž 
na naší škole do současnosti. 

V nadcházejícím školním roce však právě tito 3 tahouni již budou scházet, a tak nezbývá 
než doufat, že se soutěž podaří znovu zpropagovat. Snad k tomu pomůže i naděje, že na 
jaře 2022 by po 3 letech zase mohlo vyjít i to zajímavé „krajské“ dopoledne na pražském 
Klárově.

Geologická olympiáda za časů covidu
Jan Hoffmann
----------------

(Mučicí) nástroj jménem Kahoot
Kateřina Hilgardová
----------------
Učení se pravopisu a jeho opakování bývá v hodinách českého jazyka jednou z nejne-
oblíbenějších činností. Mnozí studenti se domnívají, že pravopis by se neměl tolik řešit, 
nejlépe aby se zavedla už několikrát diskutovaná změna v psaní i/y a psalo se jen jedno 
i  (nebo y?). Dokud se do školy chodilo prezenčně, psaly se převážně diktáty nebo se 
opravovaly texty, ve kterých se už vyskytovaly chyby. A když studenti udělali hrubku 
v testu (ať už jazykovém, dějepisném nebo přírodopisném), automaticky ji učitel opravil. 
S dobou online výuky však studenti měli méně prostoru pro psaní rukou, neboť vysílané 
hodiny vybízely k psaní si poznámek na počítači a většinu zadaných úkolů studenti vy-
tvářeli také na něm. S tím se ruku v ruce ve studentských pracích začal zvyšovat počet 
pravopisných chyb, nehledě na to, že textové programy typu Word základní prohřešky 
proti pravopisu podtrhávají. Diktáty se v té době nepsaly a učitelé pak neměli tolik pro-
storu pro korigování studentských prací.

Pro alespoň malé procvičování se pak nejlépe hodil program Kahoot, který hravou for-
mou testoval studenty a jejich vědomosti ohledně pravopisu – později se k jazyku přidaly 
i otázky z literatury. Program nabízel výběr z několika odpovědí či pouhé konstatování 
ANO - NE. Úlohy se mohly vyplňovat buď na čas, nebo limit nebyl stanoven a záleželo jen 
na samotných studentech, kolik času věnují každé otázce. Kvíz se po odeslání odpovědí 
automaticky vyhodnotil a každý student pak získal výsledné skóre podle toho, kolik toho 
věděl, a mohl se poměřovat s ostatními spolužáky a jejich skóre. Tři nejlepší se i dostali 
na virtuální stupeň vítězů.

Sžití s Kahootem bylo pro některé studenty náročnější, někteří si nejprve museli zvyknout 
na časový limit a to, že se musí soustředit a odpovědi si nemůžou googlit; jiní se museli 
trochu pocvičit v angličtině, protože program existuje pouze v cizím jazyce; další si už 
preventivně vypínali zvuk, neboť doprovodná hudba kvízu leckoho mučila a stresovala. 
Nakonec se studenti rozdělili na dva tábory – jedna strana byla ráda, že kromě vyplňování 
dotazníků a posílání vyplněných úkolů se může pobavit i u této „hry“, druhá strana Ka-
hootu nepřišla na chuť ani po tom, co jim byl odpuštěn časový limit. První tábor se podle 
reakcí zdál početnější a šlo to vypozorovat i na dosažených výsledcích.

Pokud pomineme vtipálky, kteří si schválně dali podivnou přezdívku, aby se na otázky 
pouze podívali a pak kvíz znovu vyplnili tentokrát pod svým jménem, tato forma pro-
cvičování se celkem osvědčila. Zatím nelze vypozorovat, jestli se díky Kahootu pravopis 
studentů zlepšil, alespoň se však se záludnostmi mateřštiny dostávali pravidelně do kon-
taktu a mohli se tak vyvarovat nejzákladnějších prohřešků proti pravopisu. A pro některé 
bylo toto opakování navíc zábavnější než třeba diktát. A  jestliže už nebude další vlna 
online výuky, abychom znovu mohli sáhnout ke Kahootu, třeba se k němu dostaneme 
v rámci prezenčního vyučování jako zpestření či jako vzpomínce na dobu, kdy každý se-
děl za svým počítačem a dvakrát kontroloval, zda má vypnutý mikrofon a kameru.



GeoGebra jako prostředek dálkové výuky
Jan Hoffmann
----------------

V tomto ohlédnutí za dlouhým obdobím distanční výuky se blíže zastavím u pro-
gramu GeoGebra, který v době uzávěry škol ukázal své velké výhody. 

Tento program bych v základní charakteristice popsal jako grafický program na 
znázorňování matematických zákonitostí, nejsilnější použití má v oblasti matema-
tických funkcí (závislostí) a samozřejmě geometrie. 

S GeoGebrou jsem se poprvé setkal na pedagogické fakultě, kde ji vyučující z ka-
tedry didaktiky matematiky velmi propagovali, a musím přiznat, že mi program 
nepřirostl hned k srdci. Nicméně, jako začínající učitel jsem program začal zabudo-
vávat do experimentálních hodin matematiky v počítačové učebně. Tak jsem začal 
výhody tohoto programu objevovat takřka současně se svými studenty, v duchu 
zásad didaktického konstruktivismu. 

V dalších letech, jak rostl můj úvazek a poněkud poklesl začátečnický elán, přešel 
jsem do rutinnějšího provozu profese a získal automatismy, začal jsem GeoGebru 
používat spíše jako rychlou ilustrační pomůcku v  běžných hodinách. Vzhledem 
k tomu, že nejsem zdaleka skvělý kreslíř, byl vždycky exaktně přesný počítačový 
nákres promítnutý na interaktivní tabuli přesvědčivější než znázorňování fixou. 

Nyní zavzpomínám na dlouhé pandemické měsíce, kdy GeoGebra opět daleko více 
přišla ke slovu, alespoň ve výuce funkcí pro druháky a výuce geometrie pro třeťá-
ky. V okamžiku, kdy je pedagog odkázaný na malé okénko v počítači, kterým musí 
vzdělávat žáky, je nástroj, který umožní dění na obrazovce okamžitě přenášet, na-
prostým základem. Ke slovu přišly nové výzvy jako např. nutnost daleko svižně-
ji zapisovat vzorce ve wordovském Microsoft Equation, náčrtky úloh ve „starém 
dobrém“ Malování, což je samozřejmě náročnější než na běžnou tabuli. 

GeoGebra v tomto smyslu vyčnívala, protože jde o nástroj, který je od začátku na 
výuku matematiky adaptován, má v sobě zabudován výpočetní aparát a navzdory 
počátečním obtížím si své uživatele postupně vychovává. Osobně ji mám nejradši 
v momentech, kdy ukazuje platnost matematických zákonů navzdory obměnám 
vstupních parametrů (geometrické věty – Pythagorova, Euklidovy o výšce a od-
věsně, sinová a kosinová, Thaletova), anebo naopak význam a vliv parametrů v ob-
lasti matematických funkcí. 

To si dovolím v příloze článku ilustrovat obrázky. Nyní ještě upozorním čtenáře, že 
program lze zdarma stáhnout (v českém jazyce) na adrese http://www.geogebra.
org, lze v něm pracovat i on-linově, či vystavovat své výtvory světu na kanále zva-
ném „GeoGebraTube“. 

Na prahu školního roku 2021-22 se mi z učitelského pohledu rýsují dva scénáře. 
Optimistický s plným návratem do školních lavic, v němž se pokusím znovuobje-

venou krásu programu zakomponovat do běžné výuky. A ten pesimistický, kdy se 
v případě dálkové výuky pokusím posunout využití GeoGebry od často poněkud 
statických ilustrací „matematiky k uvěření“ více k samostatné tvorbě žáků s tímto 
programem, tak abych tuto pomoc učitelům ještě více didakticky vytěžil. 

Nicméně doufám i věřím, že aspoň po většinu času bude platit to první. A v časech 
trvající mírné nejistoty vím, že program GeoGebra tu zůstavá s námi, aby učitelům 
i žákům s matematikou pomáhal. 

Ilustrační příloha článku 

Vybral jsem si kvadratické funkce bez lineárního členu, jejichž znalost lze dále roz-
víjet k prvním úvahám nad kvadratickými nerovnicemi (což je učivo, kde je pro-
gram velkou pomocí i mimo covidové období). 

Jestliže máme kvadratickou funkci typu f:y=ax2+c (to znamená násobek druhé 
mocniny a k němu ještě přičítáme reálné číslo), potom výsledný tvar funkce záleží 
na volených parametrech a (kvadratický koeficient), a také c (absolutní koeficient). 

Tato dvojice obrázků ukazuje, jak snadno v GeoGebře ukážeme vertikální posun 
grafu v závislosti na absolutním koeficientu c:



A tato čtveřice obrázků ukazuje, jak snadno v GeoGebře ukážeme rozkročení (až 
překlopení) grafu v závislosti na kvadratickém koeficientu a: 



Jedním z faktorů, které mohou výrazně ovlivnit učení cizích jazyků, je motivace. Obvykle 
se dělí na vnitřní (intrinsickou) motivaci, která vychází z vnitřních pohnutek a podně-
tů, a na motivaci vnější (extrinsickou), která vychází z vnějších pohnutek a podnětů. Na 
učební motivaci může být nahlíženo jako na soustavu pohnutek k učení (viz např. Hen-
drich 1988).

Na SŠKK se studenti ve všech ročnících učí dva cizí jazyky, přičemž prvním cizím jazykem 
je angličtina s časovou dotací 3 – 4 hodin týdně v závislosti na ročníku, druhé cizí jazyky 
(němčina, francouzština) mají časovou dotaci 2 hodiny týdně napříč všemi ročníky. Při 
cizojazyčném vyučování se třídy dělí na poloviny, aby výuka byla více efektivní.

V dotazníkovém šetření realizovaném v naší škole v září 2020 jsme zjišťovali ve třídách 
K1 – K4, co studenty motivuje k učení cizích jazyků. 

V průvodním dopise byli studenti seznámeni s účelem dotazníku, který byl anonymní, 
aby se zvýšila pravděpodobnost, že budou odpovídat pravdivě. Získáno bylo 97 odpově-
dí od studentů, kteří se v daný den účastnili výuky ve škole. Dotazník čítal 7 otázek, které 
souvisely s motivací k učení cizích jazyků. Šlo o otázky otevřené a o výběr z možností. 
Pokud ve výběru možností student nenašel vhodnou alternativu, mohl svou vlastní od-
pověď zapsat na volný řádek.

První otázka zjišťovala, co studenty motivuje k učení cizích jazyků. Bylo možno vybírat 
několik odpovědí z nabídky; na volný řádek mohli studenti připsat důvod, který v nabídce 
nebyl uveden.

88 % studentů uvedlo, že je motivuje schopnost komunikovat v cizím jazyce; 80 % re-
spondentů tvrdilo, že je motivuje cestování do cizích zemí. Následně je 36 % respondentů 
motivováno skládáním maturitní zkoušky a  přijímacích zkoušek na VŠ. 31 % studentů 
uvedlo, že se chtějí učit a dozvídat nové věci. 16 % respondentů je motivováno získává-
ním dobrých známek; 15 % studentů motivují členové rodiny, příbuzní nebo přátelé. 11 % 
studentů se cítí motivováno svým učitelem či učitelkou.

Z výše uvedeného by se dalo usuzovat, že studenty motivuje v první řadě praktická ap-
likace získaných poznatků do praxe v reálném životě, kupř. tedy cestování do zahraničí. 
Lze se domnívat, že studenti berou v potaz svou budoucnost a vědí, jak je v současné 
době důležité mít maturitu, že maturita a úspěšné složení přijímacích zkoušek na VŠ jsou 
klíčem k dalšímu studiu.

Druhá otázka zjišťovala, co studentům pomáhá nejvíce, když se učí cizí jazyk ve škole. 30 
% respondentů uvedlo, že jim nejvíce pomáhá, když mohou v cizím jazyce mluvit, konver-
zovat. 19 % respondentů tvrdilo, že jim nejvíce pomáhá dobrý výklad učitele, event. dobrý 
učitel, který umí učivo vysvětlit. 9 % studentů dále uvedlo čtení a texty; 8 % studentů 
zmínilo zapisování poznámek. Část ostatních odpovědí by se dala shrnout do kategorie 
rozvíjení jednotlivých řečových dovedností a jazykových prostředků (6 % poslechová cvi-
čení, 6 % učení se gramatiky a její procvičování, 3 % učení se nových slovíček, psaní 2 %).

Motivace studentů k učení cizích jazyků na SŠKK
Radek Vít
----------------

Z výše uvedeného je patrné, že 
studentům kromě samotného 
teoretického výkladu pomáhá 
i  přímá aplikace probraných 
jazykových pravidel do praxe. 
Různorodost získaných odpo-
vědí může souviset s  různými 
učebními styly studentů, např. 
dominující smysl a paměť zra-
ková (vizuální), převažující 
smysl a paměť zvuková (audi-
tivní).

Třetí otázka byla otevřená, 
bez možnosti volby odpovědí. 
Zjišťovala, co studenty na uče-
ní cizích jazyků ve škole baví 

nejvíce. 35 % respondentů tvrdilo, že je ve škole při učení cizích jazyků 
nejvíce baví mluvení a komunikace, následně 16 % dotazovaných uvedlo, že je baví do-
zvídání se nových informací (zejména učení se nových slovíček a nové gramatiky). 14 
% uvedlo skupinovou a párovou práci (event. projekty), 13 % zmínilo čtení, 10 % uvedlo 
poslouchání písniček, sledování videí a filmů.

Lze usuzovat, že výše uvedená zjištění mohou souviset s již zmiňovanými učebními styly 
studentů, které se u jednotlivců mohou lišit, ale i s osobnostními rysy jednotlivých stu-
dentů, např. extroverze velmi pravděpodobně souvisí s potěšením z práce ve skupině či 
ve dvojici, introverti pravděpodobně dávají přednost práci individuální, např. čtení.

Čtvrtá otázka zjišťovala, jak se studenti ve svém volném čase učí cizí jazyk. Na výběr měli 
se sedmi možností; na poslední volný řádek mohli zapsat svou vlastní odpověď, pokud 
se jim z nabídky možností žádná nejevila jako vhodná. Studenti mohli zvolit vícero odpo-
vědí. 45 % studentů uvedlo, že sleduje filmy, seriály, TV pořady a videa v cizích jazycích, 
nejčastěji v angličtině, 40 % dotázaných čte knihy a texty v cizím jazyce. 17 % se cizí 
jazyk učí prostřednictvím písniček; 9 % využívá cizí jazyk ke komunikaci, např. s rodilými 
mluvčími online.

Z výše uvedeného lze vyvodit, že téměř polovina studentů ve svém volném čase cizí 
jazyk využívá prakticky, v reálných kontextech (zejména jde o sledování filmů, videí a po-
řadů v cizím jazyce, čtení knih a textů a poslechu písní v cizím jazyce), přičemž se takto 
současně ještě cizí jazyk dále učí a rozvíjejí se v něm. Bez pochyb volí takové filmy, texty 
a písně, které je zajímají svým obsahem; cizí jazyk zde funguje jako prostředek k dosaže-
ní cíle – porozumění filmu, textu a ke komunikaci.

Značná část studentů se pak učí cizí jazyk především z učebnice a učebních materiálů 
z hodiny, jak dokazují následující data: 35 % si čte své poznámky, 28 % si podtrhává či 
zvýrazňuje slovíčka a/nebo věty v učebnici a/nebo ve svých poznámkách; 23 % si čte 
články v učebnici, 20 % si čte slovíčka z jednotlivých lekcí; 9 % si opisuje slovíčka z učeb-
nice.



Lze se domnívat, že způsob učení cizího jazyka a stu-
dijní materiály, které studenti volí ve svém volném čase 
k učení, závisí na tom, zda se jedná o první cizí jazyk 
(angličtina), nebo druhý (další) cizí jazyk (němčina, 
francouzština). Může se totiž lišit stupeň pokročilosti 
studenta v prvním a druhém cizím jazyce, jeho postoj 
k daným jazykům atd.

8 % studentů tvrdí, že ve svém volném čase nedělají 
nic pro to, aby se cizí jazyk učili.

Velmi pravděpodobně by bylo užitečné se studenty 
alespoň jednou za pololetí na hodinách cizích jazyků 
diskutovat o  tom, jak se oni sami učí cizí jazyky ve 
svém volném čase, aby se mohli podělit s ostatními 
spolužáky o metody a postupy, které se jim osvědčily, 
čímž by mohli ostatní inspirovat a rozšířit jejich obzo-
ry. Samozřejmě další možnosti, tipy a doporučení, jak 

se učit cizí jazyky, může uvést i vyučující.

Protože 35 % studentů konstatuje, že se učí ze svých poznámek, je důležité, aby studenti 
měli na hodinách cizího jazyka sešit, kam si nové učivo zapisují. Nové učivo by pak učitel 
měl rovněž v průběhu hodiny zapisovat na tabuli.

Pátá otázka zjišťovala, jak často se studenti učí cizí jazyk ve svém volném čase. Vybírat 
se mohlo z nabízených možností; na posledním řádku mohli studenti uvést svou vlastní 
odpověď, pokud si z nabízených možností nešlo vybrat.

31 % dotázaných uvádí, že se cizí jazyk ve svém volném čase učí asi třikrát týdně, 25 % 
tvrdí, že se cizí jazyk učí denně. 27 % se učí jen před testem a 7 % nepravidelně. 6 % uvádí, 
že se cizí jazyk neučí nikdy.

Získaná data ukazují, že naprostá většina studentů se ve svém volném čase cizí jazyky 
učí, ale také že se studijní návyky jednotlivých studentů liší, což mimo jiné může být 
ovlivněno faktory jako ambice studentů, do jaké míry jim záleží na známkách, oblíbenost 
učitele a/nebo učebnice.

Šestá otázka byla otevřená a zjišťovala, co studenti mohou dělat ve svém volném čase, 
aby se zlepšili v angličtině, němčině/francouzštině. Vybírat se mohlo ze sedmi možností, 
na volný řádek mohli studenti sami napsat svou vlastní odpověď, pokud si nemohli vybrat 
nic z nabízených možností.

94 % studentů zvolilo možnost „dívat se na filmy, videa, TV pořady v cizím jazyce“, 85 % 
dotázaných se rozhodlo pro možnost „poslouchat hudbu v cizím jazyce“. 83 % dotáza-
ných zvolilo možnost „číst texty v cizím jazyce“, 60 % studentů se rozhodlo pro možnost 
„komunikovat v cizím jazyce s lidmi, např. za využití Skypu, Facebooku, FaceTimu“. 59 % 
studentů vybralo možnost „poslouchat podcasty a rozhlasové pořady v cizím jazyce“, 24 
% se přiklonilo k možnosti „učit se víc z jiných učebnic, příruček a materiálů na internetu“ 
a 22 % zvolilo možnost „učit se z učebnice a ze svých poznámek“.

Z četnosti odpovědí na šestou otázku vyplývá, že studenti jsou si velmi dobře vědomi 

dostupných možností, kterých by mohli 
využívat ve svém volném čase k  tomu, 
aby se v  cizích jazycích zlepšili. Navíc 
jako další pozitivum lze považovat sku-
tečnost, že většina studentů volila v od-
povědi vícero možností.

Sedmá otázka byla otevřená a zjišťovala, 
zda se studenti učí ještě nějaký další cizí 
jazyk, tj. třetí, případně čtvrtý cizí jazyk, 
a proč. 26 % studentů uvedlo, že se učí 
další cizí jazyk, který ve škole vyučován 
není. Jedná se zejména o španělštinu, ja-
ponštinu, ruštinu a  italštinu. Jako důvod 
bylo nejčastěji uváděno, že si studenti 
přejí danou zemi navštívit a/nebo ji mají 
rádi, daný jazyk se jim líbí.

Výše uvedené svědčí o  zájmu studentů 
o cizí jazyky a motivaci cizí jazyky se učit. 
Jednoznačně tuto skutečnost vyhodno-
cujeme jako pozitivní, neboť se takto stu-
dentům dále rozšiřuje jazykové povědomí 
a bez pochyb také mezikulturní kompeten- ce. Je rovněž možné, že tito studenti mají 
dobře osvojené strategie učení cizích jazyků, které mohou aplikovat jak při učení cizích 
jazyků ve škole, tak mimo ni.

Závěr

Není pochyb o  tom, že vyučování/učení je komplexní proces, do kterého se promíta-
jí různé faktory: učební styl studentů, styl výuky učitele, povahové vlastnosti studentů, 
vztahy ve třídě, ale i motivace. Dotazníkové šetření potvrdilo, že v motivaci studentů 
SŠKK k učení cizích jazyků existují rozdíly. Je tedy zřejmé, že učitel by měl usilovat o to, 
aby aktivity na hodinách cizího jazyka, ale i způsoby prezentace nového učiva a  jeho 
následné opakování a testování byly pestré, aby aktivity na hodinách rozvíjely a konso-
lidovaly jazykové prostředky (slovní zásobu a gramatiku) a řečové dovednosti studentů 
(ústní projev, poslech, čtení, písemný projev). Jeví se také, že jako velmi významný moti-
vační faktor může působit realizace zahraničních exkurzí školou, ale i organizování pro-
jektů typu Edison, kdy do školy jsou zváni zahraniční studenti, kteří připravují workshopy 
a prezentace v angličtině týkající se jejich rodných zemí a kultur.

Podnětné a přínosné by jistě bylo, kdyby se případné budoucí dotazníkové šetření zamě-
řilo na motivaci, event. demotivaci k učení druhých cizích jazyků vyučovaných na SŠKK, 
tj. na němčinu a francouzštinu, neboť druhé cizí jazyky mají na rozdíl od angličtiny méně 
výhodné postavení: jejich časová dotace je nižší a bývají méně oblíbené.

Níže uvedené fotografie dokumentují, jak se studenti SŠKK učí cizí jazyky ve svém vol-
ném čase.

Literatura:

Hendrich, J. Didaktika cizích jazyků, SPN, 1988.



Umění sprintu
Dušan Blažek
----------------

Filmový festival Jeden svět v náročných podmínkách pandemie Covidu–19
Veronika Trégnerová
----------------

Je pondělí ráno, čtvrté odložení budíčku hrajícího „Rise and shine“ mě konečně probouzí 
dávkou adrenalinu vyplavenou obavami z pozdního příchodu. Během vteřiny provedu 
vzorovou krátkodobou účetní rozvahu a je mi jasné, že s tímhle časem si ranní sprchu 
nemohu dovolit. Rychlostí Casanovy slyšícího příchod manžela na sebe hodím první ob-
lečení, které mi přijde pod ruku, a polemizuji, jestli se cítím na 15 a dám si Red Bull, nebo 
na 30 a sáhnu po kávě. V baťohu končí obojí. 

Vycházím ven hlavním fakultním vchodem, s hrůzou zjišťuji, že tramvaj, kterou potřebuji 
stihnout, má se mnou již paralelní postavení. Bez váhání startuji polovysokým startem 
a utkávám se s elektrickým kolosem na 200 metrů, které chybí do zastávky.

Šlapavý start, rytmické dýchání, aktivní došlap. Hlavou mi probíhají veškeré technické 
hodiny atletiky. Euforický pocit lehkosti a naděje trvá přibližně prvních 50 metrů. 

S postupující anaerobní glykolýzou, ve spojení s nezpevněnou silnicí dochází ke zvýšené 
únavě a značné časové výhodě mechanického soupeře. 

Přestože za ním zaostávám dobrých 80 metrů, dochází probuzením instinktu lovce 
k produkci supra-maximální síly a vzdálenost mezi tramvají oslavující v cíli nástupem lidí 
a mnou se rapidně ztenčuje. 

Přichází mohutný finish. Návrat ke zpevněnému chodníku nástupiště za povzbuzujícího 
pískání tramvaje posouvá kyslíkový dluh do maxima. 

Závěrečné 3 metry jsou spjaty s vrcholným vypětím obou účastníků, spojeným s úspěš-
ným přepráním opakovaně se zavírajících čelistí tramvaje. 

S nulovými energetickými rezervami, plný euforie padám na první sedačku a poslouchám 
hymnu: „Vážení cestující…“

V roce 2020 filmové projekce pro školy sotva začaly a již musely být ukončeny z důvodu 
odchodu žáků do domácí karantény. Vybraný film Pro Samu, dramatický příběh filmařky, 
která zachytila průběh válečného konfliktu ve městě Aleppo jako svědectví pro svou čer-
stvě narozenou dceru Samu, jsme měli možnost vidět alespoň on-line, prostřednictvím 
vzdělávacího portálu společnosti Jeden svět na školách.

Filmařka Waad al-Khateab natáčela v průběhu pěti let vývoj situace v Aleppu od protestů 
v roce 2011 až po vypuknutí nejhorší občanské války současnosti. Během natáčení se stih-
la provdat za lékaře a přivést na svět dceru Samu. S manželem i dcerou zůstává v Aleppu 
i během bombardování a natáčí jakýsi deník, který se nevyhýbá ani explicitním záběrům 
z nemocnice na oběti bombardování.

V rámci reflexe filmu žáci pracovali metodou R. A. F. T., jež spočívá v psaní zprávy či do-
pisu jednomu z aktérů filmu, kterého si sami vyberou. Mohou psát vlastním jménem či 
jménem jakéhokoliv aktéra filmu či mimo něj. Žáci reagovali velmi empaticky, jak je patr-
né z některých ukázek. Předem se omlouvám, že jsem jich nemohla vybrat více.

Waadina matka pro Waad:

Waad,

každý den jsme vystaveni výbuchům a stejně tak i Ty. Jsi v pořádku? A Sama? Je to straš-
né, s otcem se o tebe moc bojíme. Přeji si, aby ses mohla vrátit domů… nebo kdybys nikdy 
ani neodjela. Bylo by to tak nejlepší, chci tě mít u sebe. Doufám, že se vám nic nestalo. 
Prosím, ozvi se mi co nejdříve. Hned jak to bude možné. Žijeme ve strachu, nevíme, co 
bude, ale doufám, že jste alespoň v nějakém bezpečí. Máme Tě s otcem moc rádi. Snad 
se brzy uvidíme. 

S láskou, Tvá máma

Žákyně panu Hamzovi (lékař, manžel Waad):

Vážený pane Hamzo,

v tomto e-mailu bych Vám chtěla vyjádřit svůj neskrývaný obdiv. Obdivuji Vaši odvahu 
a neohroženost, se kterou jste se pouštěl do záchrany lidských životů. Děkuji Vám, že 
jste zachránil tolik nevinných lidí. Neustále jste riskoval vlastní život, zachraňoval životy 
druhým lidem a ještě se přitom staral o vlastní rodinu, manželku a dceru. Vůbec si nedo-
kážu představit, v jak hrozné situaci jste museli být. Nikdy jste nevěděl, kdy může nějaká 
bomba dopadnout na Váš dům a nemocnici. Lidé umírali a umíraly i děti. Muselo to být 
hrozné vidět před sebou mrtvá těla malých dětí, když jste sám měl doma malou Samu…



Žákyně pro Samu:

Milá Samu,

po zhlédnutí filmu Tvojí mamky Ti toho chci říct tolik, ale vůbec nevím, jak začít. Pere se 
ve mně tolik emocí. Vděčnost i nenávist. Vděčnost za lidi, jako jsou Tvoji rodiče. Šli za 
svým cílem, starali se o druhé, když se na ně stát vybodl. Snažili se udělat Ti hezké dětství 
i přes situaci venku. Cítím nenávist a vztek na lidi, kteří toto celé způsobili a stále ještě 
působí lidem v Sýrii…

Žákyně pro Waad:

Dobrý den, Waad,

viděla jsem Váš dokument o obléhání Aleppa. Předně chci napsat, že chápu, proč jste to 
dělali. Čeho jste chtěli dosáhnout. Svobodný život je cenný, někdy sama úplně zapomí-
nám, co mám. A proto děkuji za připomenutí. Netušila jsem, jaké to v Sýrii je. Věděla jsem, 
že jsou tam nějaké vojenské konflikty, ale popravdě jsem nevěděla, o co jde. Zdaleka ne-
můžu mluvit za všechny, ale myslím si, že hodně lidí je na tom stejně. Obyčejní lidé mají 
většinou svých starostí dost, nechtějí přemýšlet o tom, kdo kde teď umírá. Nemyslí si, že 
by mohli něco změnit… Ale i když mě ohromuje, co jste obětovali pro svobodu svou i va-
šich dětí, nedokážu pochopit, že jste Samu nenechali u příbuzných, když jste se doslechli 
o zhoršující se situaci v Aleppu. Její přítomnost možná dala zbývajícím přeživším naději, 
ale za ohrožení jejího života to nestojí. Vím, že nejsem v situaci, kdy mohu soudit, jen chci 
říct, že kdyby tahle volba byla na mně, neohrozila bych vlastní dítě.

Hamzovi rodiče svému synovi, snaše a vnučce:

Drahá rodino,

jsme na vás strašně moc pyšní, že jste dokázali to, po čem jste tak dlouho toužili. Dostali 
jste se do země, kde vám nad hlavami nelétají bombardéry a cítíte se konečně v bezpečí. 
Na druhou stranu je nám opravdu líto, že vaše milované město Aleppo lehlo popelem 
a vám se nepodařilo to, o co jste takovou dobu usilovali. Každý den děkujeme Bohu za 
to, že jste to všichni přežili bez újmy. Zpočátku jsme si mysleli, že jste snad zešíleli, když 
jste nám během minulé návštěvy oznámili, že v Aleppu zůstáváte. Ale teď vás naprosto 
chápeme a vaše rozhodnutí ukazuje, jak neuvěřitelně stateční jste. Tebe, náš drahý synu, 
jsme měli možnost několikrát vidět v televizi. Jsme na tebe neskutečně pyšní, že nemyslíš 
pouze na sebe a každý den zachraňuješ spousty lidí. Waad, drahá snacho naše, Ty jsi 
také naše hrdinka. Porodit a vychovávat dceru v takových podmínkách, to chce opravdu 
odvahu. Gratulujeme i ke druhé dceři a už se těšíme, až vás všechny znovu uvidíme. Ať se 
vám daří ve vašem novém domově, v Londýně. Bůh vás ochraňuj!

S láskou milující rodiče

Žákyně Zainovi (chlapec ze sousedství, jehož rodina též zůstala v Aleppu):

Milý Zaine,

ze všeho nejdřív bych Ti chtěla říct, že jsi hrozně moc statečný chlapec. Nacházíš se 
v těžké situaci, a jak bylo řečeno, v Aleppu není čas truchlit. Je to jistě hodně náročné, 
ale přála bych Ti, aby sis každý den ráno, když se probudíš, řekl, že ty zlé dny pominou 
a jednou Tě čeká skvělý život plný radosti. Také bych měla radost, kdyby sis každý den 
našel chvilku pro sebe a dělal něco, co Tě baví. Pomáhá to zapomínat na starosti. To, co 
se v Sýrii děje, je sice nepochopitelné, ale jednou to přestane a Ty budeš žít jako dřív. 
Nejdůležitější je mít naději…

Žákyně nám všem:

Dokument Pro Samu mi doslova zlomil srdce. Začala jsem být ještě víc vděčná za to, že 
mám střechu nad hlavou a žiji v bezpečné oblasti. Miluji děti a myslím si, že si zaslouží 
to nejlepší. Měly by mít své dětství, na které budou vzpomínat s úsměvem, měly by zažít 
cestu do školy a nebýt ničím ani nikým ohrožovány. Bylo mi neskutečně líto chlapce, kte-
rý se musel smířit s tím, že jeho přátelé buď odjeli z města, zemřeli nebo teprve zemřou. 
Dokument mi ještě více otevřel oči, protože ve společnosti i doma často slýchám, ať si 
migranti zůstanou ve svých zemích, že je tady nikdo nechce. Kdyby lidé mohli, ve své 
zemi by zůstali, ale pokud jim hrozí vězení či jim bombardují nad hlavami, je jasné, že 
chtějí odejít…

Letošní ročník festivalu byl plně organizován on-line, včetně besed s odborníky na pří-
slušnou problematiku. Žáci mohli na základě svého výběru zhlédnout buď film Nedovol-
te, aby se to stalo, věnovaný domácímu násilí, anebo si zvolit z dalších dvou možností. 
A sice film Čínský umělec v exilu – o působení čínského disidenta, jenž seznamuje svět 
prostřednictvím umění s potlačováním lidských práv v Číně, nebo film My jsme Rusko – 
o největších protiputinovských protestech v Rusku v novodobých dějinách.

Děkujeme organizátorům festivalu za to, jak se se ztíženými podmínkami dokázali vypo-
řádat, a pevně doufáme, že příští rok už budeme filmy sledovat opět v kinech.



Olympiáda lidských práv očima jedné z organizátorek
Luisa Suchochlebová
----------------

Tvorba studentů
----------------

O Olympiádě lidských práv jsem se poprvé dozvěděla od paní profesorky Trégnerové 
v rámci předmětu společenské vědy. Zúčastnila jsem se školního kola, které spočívalo ve 
vyplnění vědomostního testu a sepsání krátké eseje. 

Společně s další žákyní naší školy Nikolou Ludwigovou jsem postoupila do celostátního 
finále, které se konalo v budově pražského magistrátu. Od školního kola se lišilo hlavně 
tím, že jsme se kromě psaní soutěžních esejí ještě účastnili různých přednášek, např. od 
organizace UNICEF, Prague Society, či různých politických činitelů.

Další ročník, kterého jsem se zúčastnila, byl obdobný, ovšem ve finálovém kole se obmě-
nili hosté, sponzoři (přednášející) a samozřejmě témata. V tomto kole nás také obcházeli 
organizátoři a vedli s námi debaty, týkající se jak lidských práv, tak budoucího směřování 
spolku Leges Humanae, který olympiádu pořádá.

Bylo mi organizátory nabídnuto, abych se do spolku přidala, a protože mě soutěž velmi 
zaujala jako účastnici, usoudila jsem, že mě rozvine ještě víc, pokud se stanu jednou z po-
řadatelek. Do organizace letošního ročníku už jsem se tedy sama zapojila.

Krátce shrnu, o co se Olympiáda lidských práv snaží a co jsou její hlavní cíle.

Hlavním účelem je probudit v mladých lidech – středoškolácích – zájem o lidská práva. 
A to jak o obecnou problematiku, která je s nimi spojena, tak o nejaktuálnější problémy, 
které momentálně lidstvo řeší. Snažíme se toho dosáhnout cestou, která je, jak alespoň 
doufáme, pro studenty atraktivní, pomocí zajímavých přednášek a workshopů. Soutěž 
nabízí kromě rozvinutí lidskoprávních znalostí také rétorický posun, protože kromě úvod-
ní eseje je po finalistech požadována také ústní obhajoba jejich práce.

Letošní ročník, tolik omezený v důsledku epidemie covidu-19, se konal celý online, pro-
střednictvím platformy ZOOM. I přes tuto bariéru jsme se studentům snažili poskytnout 
kvalitní program i zpětnou vazbu.

Myslím, že v dnešní době plné dezinformací a protidemokratických tendencí je potřeba 
rozšiřovat povědomí o lidských právech a zároveň tak činit způsobem, který bude mladé 
lidi přitahovat a podnítí je třeba k samostatné debatě a aktivismu.

Pro mě osobně je Olympiáda lidských práv jak edukační akcí, tak místem, kde můžu po-
tkat spoustu zajímavých lidí a navázat nová přátelství, či později užitečné konexe. A mám 
radost, že se této soutěže studenti naší školy každoročně v hojném množství účastní. 
Ani letošní rok nebyl výjimkou a do finále postoupili a vzorně nás reprezentovali Hanka 
Matochová, Matty Kročko a Nicol Theer.

Studenti z řad druhých a třetích ročníků v rámci světové literatury tvořili koláže na zadané 
téma – konkrétně si vybírali mezi avantgardními směry a barokem. Níže najdete nejvyda-
řenější práce.

Výraz Baroko pochází         z pérola barroca což znamená perla 
nepravidelného tvaru.

Typickými znaky 
baroka jsou pohyb 
a energie.

Baroko se navrací 
k Bohu.

V literatuře se objevují akční bojové scény.

Dalším 
rysem 
baroka 
byla 
okázalost.

V literatuře se začali oběvovat překvapivé až hororové scény.



Někteří studenti se pokusili i o vlastní tvorbu dadaistické básně: Ve druhém ročníku studenti převáděli hrdinský epos Píseň o Nibelunzích do komiksové 
podoby. Níže se můžete podívat na nejvydařenější díla.
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