Una gran ganadora
JOHANA HOBZOVÁ (3.S)
Desde noviembre hasta febrero se or
ganizó el concurso de fotomontaje. En
este concurso participaron tres estu
diantes de nuestro instituto. El tema
de este año era las vanguardias es
pañolas pero los estudiantes tenían
las manos libres para poder hacer
también algo actual. El concurso fue
de hecho un éxito porque ganamos
dos premios de tres. Y el concurso in
ternacional lo ganamos también.
Eliška Vilčinská (4.S) es nuestra

ganadora excepcional. Ella estaba
muy sorprendida por la victoria porque
pasó tanto tiempo trabajando en su
imagen que no sabía si era un trabajo
bueno o malo. Su imagen estaba in
spirada en cuadros de Juan Gris (un
pintor español cubista) y elaborar la
imagen le llevó diez horas de tiempo
puro. Eliška se dedica al dibujo digital
en ordenador ya desde hace diez años
por eso el profesor Juan Segui, que se
dedica al concurso, cree que es una
chica con mucho talento. Su trabajo

fue premiado con algunos libros
y una tablet.
Aunque no participamos en el con
curso todos los años, Juan opina que
los estudiantes van mejorando y lo
que a él le gusta más son las ideas
de los estudiantes y cómo sus con
ceptos se transforman en imágenes.
Felicitamos a Eliška por su victoria
y esperamos que el siguiente con
curso vaya a ser también tan exitoso
como lo ha sido este.
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La imagen fue creada en tres pasos. El primer
paso fue hecho con el programa GIMP 2.8.16
(colorear y recortar las imágenes usando
máscaras y grupos de capas). En el segundo
paso fusioné la imagen y la puse en un
modelo de cubo que me sirvió como referencia
para el último paso. En el último paso la
imagen fusionada del primer paso y una
imagen renderizada del cubo con la textura se
pusieron mediante el programa Krita 3.1.2
para añadir el marco, repintar el cubo y
conseguir las proporciones adecuadas.
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ICE 3
ADAM BĚDROŇ (2.S)
Ahoj, zdravím vás znovu v mojí
železniční rubrice, ve které se dnes
budeme bavit o elektrické jednotce
ICE 3. I když je to velká škoda, tuto
vysokorychlostní jednotku, jež krajin
ou sviští rychlostí kolem 300 km/h v
česku nezahlédnete nikdy a nikde.
Jezdí v Německu a od českých
hranic si při tom drží velmi velký
odstup, takže pokud by jste ji chtěli
vidět, musíte si udělat pořádný vý
let... Samotná jednotka má ohro
mující výkon 8 MW a ve svých
dvanácti vozech dokáže trans

portovat až 460 pasažérů naráz, tedy
o 127 lidí víc než naše Pendolino. V
celé jednotce je bezplatná WiFi, na
které bylo do nedávna možné sle
dovat i aktuální rychlost, při letošním
železničním výletu do Hamburku
jsem ovšem zjistil, že tomu tak již
není a jedinou možností je tak
používat aplikaci měřící rychlost
podle GPS, což je ovšem ve vyso
kých
rychlostech
extrémně
nespolehlivé. Co se systémů týče,
jedná se znovu o hypermoderní stroj,
jemuž naše lokomotivy typu eso mo
hou akorát tak závidět. Jednotka je

Ada "Zamilované tkaničky"
ELIŠKA VLČINSKÁ (4.S)

Ada Lovelace
Píše se rok 1815. Spisovateli Byronovi
se právě narodila jediná legitimní
dcera, Augusta Ada Byron. Otec s ní
ale dlouho nezůstane, zakrátko se totiž
rozvádí s její matkou a odchází. Ale co!
Vždyť jeho dceři stejně připadne
odlišná role než jít ve stopách svého
otce. Docela jiná a na tehdejší dobu
i velmi nezvyklá.
Už od svého dětství se zajímala o
matematiku a techniku. V mládí se
dokonce rozhodla, že chce létat.
Studovala anatomii ptáků a plánovala
výrobu vlastních křídel, zakreslovala si
návrhy a psala poznámky. Moc dlouho
jí to ale nevydrželo, jelikož se její
matka domnívala, že kvůli tomu
zanedbává své studium.

V dospělosti se seznámila s mate
matičkou z Královské astronomické
společnosti, díky které se také roku
1833 seznámila s Charlesem Ba
bbagem, se kterým od té doby
udržovala kontakt. Ve studiu mate
matiky pokračovala v Londýně.
Když se seznámila s Babbagem, za
čala se zajímat o to, jak funguje me
chanický počítač, na kterém pracoval.
Jednalo se o tzv. diferenciační stroj,
který fungoval jako kalkulačka, která
měla zabránit lidským chybám při práci
s čísly. Italský matematik Luigi Mena
brea napsal o tomto stroji článek, který
se dostal Adě k překladu.
Jenže Ada se nespokojila jen s tím. V
počítači viděla potenciál k provádění
numerických operací, ale i něco víc.
Vytušila možnosti jeho využití ke
vytváření hudby a uměleckých děl. A
tak se publikace rozrostla o její
poznámky,
které
krom
jiného
popisovaly, jak by se tento stroj dal
naprogramovat děrnými štítky.
Psal se rok 1843 a Ada Lovelace vy
dala překlad článku s pravděpodobně
prvním počítačovým programem na
světě.

Setkání historiky nezachycené
provozována na tratích se střídavin
ou 15 kV @ 16,7 Hz a při cestovní
rychlosti má kinetickou energii téměř
1,5 GJ, proto po celé délce vyso
korychlostních
úseků
koridoru
nenaleznete jediný přejezd.

Na nádraží Berlin Hbf

Poetas en
Hladnov
ONDŘEJ PUDICH (4.S)
Brisa flota,
flores foreciente,
primavera vengas silenciosamente.
Como siempre cada año
risa de naturaleza hace ningún daño.
Solo bebe agua siempre
y necesita sol permanente,
cual vive su sueño
en su universo vistoso
universo magnífico.
Aves cantan,
alegrías entran:
que más podemos querer,
cuando eso vamos a tener.
Nada. Estos son palabras míos
y me los revalida solo Dios.

STANISLAV GIBARTI (5.S)
Pokračování z minulého čísla
„To máte pravdu,“ reagoval na před
chozí slova Picasso. „Ženy s námi
dokážou udělat divy, vždyť prostřed
nictvím Fernandy, kterou jsem potkal
ve svém prvém roce pobytu v Paříži,
jsem zase začal malovat veseleji.
V mých obrazech se začala obje
vovat růžová, teplé odstíny červené a
další světlé barvy. Navíc mě zaujalo
nové téma, a to svět kočovných ko
mediantů. Obrazy se prodávaly
dobře, a finanční situace byla lepší.‘‘
„Ale představte si,“ pokračoval dále
Picasso, „v roce 1907 jsem
namaloval Avignonské slečny. Když
obraz viděli mí přátelé, reagovali
velkým nepochopením. To, co je
šokovalo nebyla jen smyslnost,
dovedete si představit 5 nahých žen,
které na Vás hledí z plátna, ale
způsob,
jakým byly zobrazeny.
Všechny postavy jsou, podle nich,
hranaté a neumělé, jakoby vytesány
sekerou. Tímto obrazem jsem chtěl
zachytit výjev z nevěstince, ale
v konečném provedení jsem tak
neučinil, zničil jsem harmonii a
prostor rozložil do geometrických fa
set. Dlouho ležel v koutě, vystavit
jsem se ho odvážil až v roce 1916.“
„To vím,“ povzdechl si Dalí, „jaké to
je s nepochopením určitých výtvorů.
Vezměte si takový surrealismus! I
když se hlásí k volnosti stavu nevě
domí a řeči snů, má stanovené
hranice, za které se nesmí. Cítím se
tím jistým způsobem omezován ve
své tvorbě. Je mi dovoleno z
obrazovat pohlaví, ale žádná anální
fantazmata. Na každou řiť se hledí
velice nepříznivě! Lesbičky se jim
dost líbily, ale pederasti ne. Ve snech
je možno po libosti používat sadis
mu, deštníků a šicích strojů, avšak
s výjimkou nezasvěcenců, je z nich

vyhoštěn jakýkoliv náboženský
prvek, byť i mystického rázu. Sníli
člověk prostě o Raffaelově Madoně
bez zřejmého rouhání, je zakázáno o
tom mluvit.“
„Tak, tak,“ usmál se Picasso a dodal:
„Jen chvíli mě spojovaly stejné cíle a
zájmy se surrealistickou skupinou,
ale brzy jsem se odhodlal, jako vždy,
jít svou vlastní cestou. Vždyť jsme se
právě na první surrealistické výstavě
v onom roce, o kterém jste již mluvil,
setkali. Vy surrealisté chcete probudit
nebo vyjádřit nejhlubší city diváka. Já
se snažím o zobrazení vlastní tvůrčí
konfrontace se skutečností. Příliš mě
nezajímá vyjádření emocionálních

zumějte, Gala a obraz, se však staly
zdrojem velkého konfliktu mezi mnou
a mým otcem, který vyvrcholil mým
vykázáním a vyděděním z rodiny.
Začal
jsem
malovat
obrazy
s tématikou Viléma Tella. Jeho
postavu jsem ztotožňoval se svým
otcem. Vycházel jsem přitom ze
známého příběhu o Tellovi, který
prokázal své mistrovství lukostřelby
sestřelením jablka postaveného na
hlavě svého vlastního syna. Tímto
jednáním však lukostřelec upřed
nostnil sám sebe před bezpečím
svého dítěte, a právě tento projev
hrozby se stal pro mne pomyslným
pojítkem mezi ním a mým otcem.

nebo spirituálních zážitků, ale mým
cílem je převedení důvěrně známé,
poznatelné skutečnosti či věci do
abstraktní řeči uměleckých forem.‘‘
Pomalu se blížili k východu z parku.
Dalí ještě více zvolnil tempo jejich již
tak pomalé chůze. „Víte Picasso,
ještě něco bych, Vám, chtěl říct. Ve
stejném roce, když jsem poznal
Galu, jsem namaloval netradiční
obraz Nejsvětější srdce s nápisem
„Někdy pro potěšení plivu na portrét
své matky“. Tyto dvě události, ro

Otec mi nikdy moc nerozuměl.“
„To jste celý Vy, milý Dalí,“ odvětil Pi
casso, „příliš nepřemýšlíte nad svými
slovy a činy. Nepřemýšlíte nad tím, a
to se na mě nehněvejte, komu tím
ublížíte. Vy to máte v sobě, chcete
být viděn a slyšen. Jste velmi chtivý
po uznání společnosti. A vím, že to
co jste mi nyní povídal, nebude
poslední sdělení, které ohromí svět.“
Oba muži prošli branou parku.
Rozloučili se a každý se vydal svojí
cestou.
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Ilustrace: Johana Hobzová (3.S)

Výprava na španělskou ambasádu

Celá naše výprava a pár lidí navíc (třeba španělský velvyslanec)
MARKÉTA RYCHLÁ (3.S)
Dne 16. 6. jsme společně se Španěly
vyrazili brzo ráno vlakem do Prahy.
Naším cílem byla španělská am
basáda, kde velvyslanec pořádal o
slavu pro španělské profesory učící v
České republice a studenty, kteří
vyhráli nějakou ze soutěží, aby jim
slavnostně předali diplomy.
Při příchodu nás pustili na zahrádku
s altánky, kde už si mnoho Hispánců
a studentů přátelsky povídalo. Mezi
námi chodili číšníci v bílém obleku

nabízející španělské pochoutky, víno
a nealkoholické nápoje. Ještě před
začátkem
předávání
proběhlo
slavnostní zahájení, kdy se nám
představilo mnoho významných lidí,
velvyslanci z latinskoamerických
zemí, z Mexika, Španělska, ředitel
institutu Cervantes v Praze, také
bývalí studenti. Sdělili nám své
dojmy o španělštině a sdíleli s námi
svou radost z šíření španělské kul
tury. Jejich slova byla plná upří
mnosti. Jeden proslov mě dojal

k slzám. Měla jej jedna velmi
výjimečná žena, profesorka, kterou
všichni známe jako věčně usměva
vou a optimistickou Carmen. Její
vyzdvižení tohoto programu a toho,
jak úžasná příležitost je učit se více
jazykům, bylo nepochybně skvělé.
Následně se rozdaly ceny a přišel
čas fiesty. Přesunuli jsme se
k altánkům s jídlem a vychutnali si
především španělské pochutiny.
Počasí nám přálo, ačkoliv se pořád
ně nemohlo rozhodnout, zdá nám
bude svítit sluníčko nebo nás smáčet
déšť. I přesto měli všichni dobrou
náladu a skvěle se bavili.
Brzo jsme museli vyrazit s paní pro
fesorkou Kuchnovou zpět domů, už
však bez Španělů, kteří zůstávali
v Praze na víkend. Moc jsme si to
užili. Byla to zkušenost k nezapla
cení, za kterou jsem já osobně velmi
ráda. Poznala jsem kus světa
dospělých a jsem potěšena, že jsem
do něj aspoň na chvíli mohla patřit.

Deutschland!
KLASSE 3.A
Máme pro vás další zajímavosti
o Německu...
Os contamos más cosas sobre Ale
mania...
Wir bringen Jhnen andere Informa
tionen aus Deutschland...
Bodensee befindet sich im Gebiet
von Deutschland, der Schweiz und
Österreich und ist der größte See in
Deutschland. Der See ist 571 km2
groß. Zu Bodensee gehören 3 Inseln
(Mainau, Reichenau und Lindau). Auf
dem Insel Mainau gibt es einen bot
anischen Garten und Schmetter
lingsgarten. In der Nähe finden wir
die Stadt Konstanz. Hier steht das
HusHaus, wo Jan Hus in Kostanz
wohnte.

Hinweis am HusMuseum Konstanz
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Biologický kroužek: naše poslední exkurze roku
PaeDr. HANA PTAŠKOVÁ
30. 5. 2017 se členové Přírodově
dného kroužku a další zájemci o bio
logii vypravili na celodenní terénní
přírodovědnou exkurzi. Počasí bylo
nádherně letní, a tak vládla dobrá
nálada. První zastávkou na naší
cestě byly Mladečské jeskyně. Ob
divovali jsme krásně zrekon
struovanou vstupní budovu a užili si
prohlídku
jeskynního
systému,
kosterních pozůstatků pravěkého
osídlení i pravou jeskynní tmu.
Následoval přesun do Úsova, kde
jsme si na zámku prohlédli lovecko
lesnické muzeum. Zaujaly nás
dermoplastické preparáty zvířecích
anomálií a kuriozit, lovecké trofeje
i xylotéka, kde místo klasických knih
jsou ukázky dřev a kůry našich
stromů. Bonusem byla interaktivní
expozice her, hlavolamů a příro
dovědných
kvízů.
Po
chvíli
odpočinku na nádvoří, pozorování
hnízdících jiřiček a občerstvení na
nuky, jsme vyrazili směrem do
Paseky, kde nás čekala volná
prohlídka arboreta a alpina s názvem
Makču Pikču. Obdivovali jsme sbírku
čítající přes 3000 druhů vysázených
rostlin a také mnoho zajímavých
živočichů, kteří samovolně osídlili
tento biotop. Šlo především o různé
motýly, brouky, mravkolvy, ještěrky

i ptactvo. Na vrcholu svahu jsme vy
užili relaxaci v malých dřevěných
altáncích s krásným výhledem na
Hornomoravský úval. Nakonec si
mnozí z nás zakoupili rostliny v květ
ináčích, takže se těšíme, že suvenýr
z tohoto výletu nám na zahradách
bude dělat radost mnoho let.

Fotka modelem Hubbleova teleskopu
Poslední zastávkou na trase naší
exkurze byla Expozice času ve
Šternberku.
Při
komentované
prohlídce jsme se seznámili
s různými způsoby měření času
v historii, s typy kalendářů i s nej
modernějšími atomovými hodinami.
Nakonec jsme mohli pracovat
s modelem Hubbleova teleskopu,
pomocí něhož jsme vytvořili svůj
vlastní snímek na památku.
Naše poděkování patří SRPG Gym
názia Hladnov, které naši terénní
přírodovědnou exkurzi již tradičně
finančně sponzoruje.

Před Mladečskými jeskyněmi

A. BĚDROŇ, D. BASEGGIO (2.S)
Dne 30. 5. 2017 proběhla exkurze
biologického kroužku gymnázia
Hladnov po čtyřech zajímavých
místech s vědeckou, převážně biolo
gickou tématikou. První lokací byly
Mladečské jeskyně. Zde jsme mohli
obdivovat stalaktity a stalagmity,
mezi nimi i gigantický, přes tunu
vážící stalagmit ,,mumie" o němž
existuje legenda, že kdo se jej
dotkne, do roka a do dne zkamení
(polovina exkurze se ho okamžitě
začala dotýkat).
Později nás náš pronajatý mikrobus
odvezl na zámek Úsov, v němž jsme
si mohli prohlédnout desítky lovec
kých trofejí.
Následovala podle našeho názoru
nejlepší lokace, a to arboretum
Paseka. Toto arboretum bylo
postaveno na bývalé skládce, jež
byla vyklizena pouze dvěma lidmi
a celá její plocha byla vysypána
tunami bazaltové drtě, což umožňuje
výskyt v ČR velmi vzácných organis
mů. Zde jsme si také koupili rostliny,
například mezi chlapci velmi ob
líbenou deospermu. Jelikož je celé
arboretum v relativně prudkém kopci,
z vrchní části arboreta byl veliký
výhled do nížiny kolem.
Následoval přesun do Šternberku, do
Expozice času, kde jsme si mohli
projít celou historii měření času, od
slunečních hodin po hodiny atomové.
Po této exkurzi již následoval jen
přesun před školu, kde exkurze
skončila.
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¡Hasta pronto, Benedetta!
TRADUCCIÓN: DANIEL BASEGGIO (2.S)
Me llamo Daniel Kašička y soy el director del Instituto Hladnov y de la Escuela de Idiomas. Quería presentaros a Bene
detta Bruno, una estudiante de Italia que decidió pasar un año escolar en el extranjero. Eligió la República Checa, Os
trava, y, una vez aquí, le recomendaron nuestro instituto, por eso contactó con nosotros al final del verano. Hasta ahora
no teníamos experiencia con estudiantes del extranjero. Por un lado, existía el temor que lo conseguíamos y por otro
lado, un gran reto tanto para los estudiantes como para los profesores.
Benedetta se convirtió rápidamente en una estudiante más y la comunicación en inglés y en español comenzó a ser
una parte diaria de la vida de la clase 5.S., de la comunidad educativa y, en general, de la escuela entera. Tuvo la pos
ibilidad de pasar una semana en el curso deportivo en Croacia y quiero decir que es una chica estupenda, valiente y
siempre con una sonrisa en la cara, porque es difícil para cualquier joven vivir un año en el extranjero sin tu familia o
tus amigos.
desconocida, estaba muy sorpren
dido. También dijo que era italiana,
así que no podría imaginar cómo iba
a ser el año aquí. Después entendí
que no tendría ningún problema.
Desde el principio hablo con ella en
inglés, ahora uso más el checo o el
español.

También para Mgr. Michaela
Belková, su tutora, fue sorprendente
esta nueva experiencia en sep
tiembre. Sabía que para ella no es
un problema comunicarse en inglés y
fue capaz de tratar asuntos de or
ganización.
“Poco a poco añadí frases simples
en checo o alguna pregunta para ver
cómo aprendía y entendía. Los diá
logos importantes los hacemos solo
en inglés, para que no haya equi
vocación. Además, pruebo a hacer
conversaciones diarias en checo.“
“Una gran oportunidad para Bene
detta fue la semana en el curso de
portivo en Croacia, donde pudo
conocer a los estudiantes en un
lugar diferente a la escuela y hacer
amistad con otros, porque este curso
es para todos del tercer año escolar
de nuestro instituto“, continúa la tu
tora. “El trabajo con una estudiante
del extranjero tan amable y valiente
me gusta y me trae nuevas experi
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encias. Sin duda no tengo miedo a
dar la bienvenida a otros valientes a
los que les atraiga la República
Checa y su lengua. Bene es muy
amable, feliz e inteligente. Estoy en
cantada de que esté en mi clase.
Será muy difícil despedirse de ella.“
concluye Mgr. Michaela Belková.
También hemos dialogado con sus
compañeros.
Con Bene estoy sentada en la clase
desde el segundo día de la escuela y
nos entendemos muy bien. Es muy
alegre, inteligente y una buena
amiga. Hablamos cada día, en
inglés, también en español y pruebo
a hablar con ella en checo. Igual que
los otros compañeros, también para
mi es un reto la comunicación en
checo y por eso, creo que su estan
cia de un año le enriqueció no solo a
ella sino también a nosotros.
Cuando el primer día llegó a la clase
la profesora con una estudiante

Yo también al principio creí que Bene
era una chica introvertida, pero
cuando empezó a participar en el
mismo curso que yo de Química, la
conocí mejor. Es muy simpática, in
teligente, alegre y siempre tenemos
de qué hablar. Cuando está con
nosotros, pruebo a hablar en inglés
debido a que es su lengua preferida,
pero a mi me gusta más el español,
así nuestras conversaciones diarias
son una mezcla de las dos lenguas.
Aprendió el checo muy rápido.
Otros compañeros han querido
decirle a Benedetta:
“Eres muy amable por haber venido
a nuestro país y haber aprendido
nuestra lengua tan rápido. Te
echaremos de menos en la clase“.
“Soy muy feliz por ver que eres tan
valiente de venir a la República
Checa. Te has convertido en una
amiga y te vamos a recordar. Ahora
no puedo imaginar que no vas a es
tar con nosotros el próximo año. Es
pero que estemos en contacto."

Uvidíme se brzy, Benedetto!
Jmenuji se Daniel Kašička a jsem ředitelem Gymnázia Hladnov a Jazykové školy. Chtěl bych Vám představit Benedettu
Bruno, studentku z Itálie, která se rozhodla strávit celý školní rok v zahraničí. Vybrala si Českou republiku, Ostravu a
zde jí bylo doporučeno právě naše gymnázium, které koncem léta oslovila, aby zde mohla studovat. Zatím jsme
zkušenost se zahraničními studenty neměli, na jednu stranu zde byla obava, abychom to zvládli a na druhou stranu
velká výzva, jak pro naše studenty, tak pro naše vyučující.
Benedetta se stala naším „řádným“ studentem a komunikace v angličtině a ve španělštině je nyní běžnou součástí
každodenního života třídy 5. S, pedagogického sboru a vůbec celé školy. Sám jsem měl možnost s Bene strávit týden
na sportovním kurzu v Chorvatsku a musím říct, že je to opravdu správná holka, odvážná a vždy s úsměvem na rtech,
protože žít rok v zahraničí, bez rodiny a přátel je opravdu pro tak mladinkou dívku těžké.
Proč ses rozhodla studovat
v České republice, proč v Ostravě
a proč na Hladnově?
Vždy jsem chtěla žít ve východní Ev
ropě, takže když jsem se měla
rozhodnout, kde strávím roční
výměnný pobyt, věděla jsem, ze
kterých budu vybírat. Českou repub
liku jsem navštívila s rodiči a hned se
mi zalíbila, ale město jsem si v or
ganizaci AFS, která pobyty pořádá,
nevybrala a jsem velmi ráda, že jsem
právě zde.
A proč Hladnov?
Učí se tady španělština a tak bylo
pro mě snazší zapojit se do výuky,
protože jsem se už španělsky učila.
Díky tomu jsem se hned cítila jako
řádný student a lépe jsem překonala
jazykovou bariéru.
Je čeština těžký jazyk a jak s ní
bojuješ?
Čeština je neuvěřitelně těžká. Mám
soukromé hodiny, ale musím říct, že
nejvíc mi pomáhá každodenní
komunikace s hostitelskou rodinou,
spolužáky a kamarády. Stále ještě
nerozeznám rozdíly mezi některými
hláskami a neumím správně vyslovit
"h" a "ch". Také časování sloves a
skloňování je těžké, ale zvládla jsem
typické české Ř. Když se pokouším
mluvit česky, někdy se spletu a často
se tomu směju.
A co mimoškolní aktivity? Zapojila
ses do některých?
Ano. Navštěvuji English Drama Club.

Hráli jsme Mnoho povyku pro nic od
Williama Shakespeara a to mě
opravdu hodně bavilo. Také chodím
do Hladnovského Rockového sboru.
Potkala jsem tam jak skvělé učitele,
tak žáky.
Jaký je tvůj oblíbený předmět?
Asi to bude znít zvláštně, ale mám
opravdu ráda fyziku. Je zajímavá a
důležitá, pokud chceme pochopit
svět kolem nás. Ale mou tajnou vášní
jse ZSV, literatura a jazyky.
A nejzajímavěší moment tvého
pobytu na Hladnově?
Určitě největším byl školní ples,
v Itálii něco takového vůbec
nemáme. Byl to můj první ples a
cítila jsem se jako v americkém filmu.
Také pro Mgr. Michaelu Belkovou,
třídní učitelku, to bylo v září přek
vapení. Teď už víme, že příjemné.
Jelikož pro ni není problém
komunikovat v anglickém jazyce,
byla schopná hned od začátku
s Benedettou řešit všechny organi
zační věci.

„Postupně jsem do konverzací zapo
jovala jednoduchou českou větu
nebo otázku, abych viděla, jak se
pomalu učí rozumět. Důležité rozho
vory vedeme pouze v angličtině, aby
nedošlo k nedorozumění, ale běžné
se pokouším vést v češtině.
Velkým přínosem pro Bene byl týden
na sportovním kurzu v Chorvatsku,
kde se mohla se svými spolužáky
i ostatními žáky třetích ročníků
seznámit v prostředí mimo školu
a snad i snáze navázat přátelství.
Práce s tak šikovnou a odvážnou
zahraniční studentkou se mi líbí
a přináší i mi nové zkušenosti
a zážitky. Rozhodně se tedy nebojím
v budoucnu přivítat další odvážlivce
z jiných zemí.
Bene je velmi milá, veselá a chytrá
slečna, která je opravdovým
zpestřením letošního školního roku.
Jsem velmi ráda, že přišla zrovna ke
mně do třídy. Bude proto těžké se
s ní na konci školního roku rozloučit.“
řekla nám Mgr. Michaela Belková.
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