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otto prvního čísla 
Janáčkova expresu… 
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„Každá kniha  
má duši – duši toho,  

kdo ji psal, a duši těch,  
kdo ji četli a snili s ní.“ 

Carlos Ruiz Zafo n 
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Přejeme všem ze srdce hodně zdraví 

 a úspěchů v novém školním roce! 

 



 
 

 
 

nterview s … 
 

Dnes s paní učitelkou  
Mgr. Simonou Sigmundovou 

 

1. Paní učitelko, prozraďte nám, čím jste chtěla být, když jste byla ještě 
malá? Měla jste nějaký vzor, ovlivnil Vás někdo při výběru budoucího 
povolání? 
 

 

 

2. Které vyučovací předměty vyučujete? 

 

 

3. Paní učitelko, prozraďte nám, kým byste byla, kdybyste se nestala 
paní učitelkou? 
 
 
 
 

4. Kterou učební látku ve Vašem oboru máte nejraději? 

 

 

 

 

5. Co děláte ráda ve volném čase? 

 

 

 

6. Co ráda čtete ve svém volném čase? 

 

 

I 
Jako malá jsem chtěla (opravdu) být paní učitelka.  A to 

se mi také nakonec splnilo. 

 

Vyučuji němčinu a angličtinu. 

 

 

Pravděpodobně bych se živila cizím jazykem, například 
jako překladatelka.  
Ale kdo ví…??? 

 

 

To nedokážu přesně specifikovat. Je to každá látka, která 

žáky baví, a vidím, že se ji učí s radostí. 

 

Ráda trávím čas se svou rodinou, doma i na naší zahradě.  

Ale také velmi ráda cestuji. Koncem prázdnin jsem byla v norském 

Oslu. 

 

 

Určitě nějakou oddechovou literaturu. Naposledy 

jsem četla Patrika Hartla. 

 

 



 
 

 
 

7. Který herec patří k Vašim oblíbeným? 

 

 

 

8. Paní učitelko, jakou barvu máte ráda? A co ráda jíte? 

 

 

9. Rozčílí Vás vůbec někdy něco? Co nemáte ráda? 

 

 

10. Co Vás vždy rozesměje? 

 

 

11. Co Vás v životě nejvíce překvapilo? 

                    

 

12. Co byste vzkázala čtenářům Janáčkova expresu? 

 

 

 

 

 

Děkujeme mnohokrát paní učitelce za interview 
a přejeme jí mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Janáčkův expres připravila redakční rada 

Těch je více, ale jestli mám jmenovat jednoho, tak by to byl 

Hynek Čermák. :) 

 

Barev  mám ráda spoustu.   

Baví mne různé kombinace jako růžová nebo tyrkysová s šedou.  

A mé oblíbené jídlo? Kdo mě zná, tak ví, že miluji sushi.  

 

 Je pravda, že jsem klidné povahy. Nemám ráda lež, závist a 

negativní lidi. 

 

Vždy mne rozesmějí veselé historky mých dobrých přátel,  

s kterými se ráda scházím. 

 

Život je krásný právě tím, že nás neustále překvapuje.  

Myslím, že největší překvapení mi život teprve chystá. :) 

 

Chtěla bych všem žákům popřát úspěšný začátek nového školního roku.  

A zároveň vzkázat, ať jsou na svou školu pyšní a hrdí.  

Protože to, jak naše škola své žáky podporuje a rozvíjí, je naprosto 

úžasné. A na jiných školách zdaleka ne tak samozřejmé. 

 

 



 
 

 
 

 

našeho literárního okénka… 
      Pozdrav loňských deváťáků... 

 
Tajemný les 
Od Lukáše K.  

    Rozložím malířský stojan a na něj posadím sněhově bílé malířské plátno. Do ruky vezmu tenký 
štětec a jemným pohybem namočím jeho štětiny do zelené barvy. Pomalými tahy začnu přejíždět po 
plátně a štětec jako by sám maloval bez pomocí mé ruky.  
    Po chvíli malování vykřiknu: „Je to les, a ne jen tak ledajaký!“ Je tajemný. Velmi. Pohlédnu blíže. 
Cítím, že prostupuji malbou. Vidím bránu. Opatrně na ni sáhnu a v ten okamžik přede mnou stojí 
vysoké sloupy se zelenými plášti.  
    Rozhodnu se udělat krok vpřed. Pokračuji dlouhou prašnou cestou pokrytou zvláštními stíny. 
Všude, kam mé oko dohlédne, se sklánějí dřevění mudrci. Ví toho mnoho, mohly by nám všem 
dlouho vyprávět ze svých knih života. Na zemi leží pláště mudrců. Šustí, to jistě šeptají svá tajemství.  
Na hnědavém koberci vykukuje borůvčí zdobené fialovými šperky. Pohlédnu na nebe a hledám 
usmívající se slunce. Ale nenacházím žádné. Asi už odvrátilo zrak od tohoto tajemného lesa a šlo 
podávat svou hřejivou dlaň někam jinam.  
    V lesním království je temno. Všude panuje ticho, jež doprovází velké tajemství. Jaké? To už se asi 
nikdy nedozvíme, neboť štětec dokonal svůj poslední tah… 

 
Co všechno umí světlo? 
Od Dorotey M. 

    Světlo. Světlo je mocné. Dokáže rozzářit pokoje, lidské, ale i zvířecí tváře, vykouzlí úsměvy. Světlo 
rozjasní ten nejtmavší kout, okouzlí a překvapí.  
    Malba světem… V sále se zhasne. Do všech koutů pronikne tma. Vše pohltí a my čekáme, co se 
bude dít.  
    Přichází muž či žena v černém oděvu. Má před sebou černé plátno. Je tak velké, že by se na něho 
mělo namalovat celé město. Muž či žena vytáhne ze své kapsy kapku světla. Publikum je udivené, 
nevěřícně zírá. Představení začíná. 
    Kapka světla běhá po plátně. S radostí a lehkostí si pohyb užívá. Nádhera. Mění se v neuvěřitelné 
tvary, tváře známé, neznámé i publika. Jak neuvěřitelné, když se smíchají světelné kapky dvou barev. 
Z tohoto spojení běhá mráz po zádech. Chladné bílé světlo v nás probouzí napětí, stesk a zimu. Žluté, 
oranžové a červené světlo do nás vpravuje teplo, pohodu, bezpečí a klid. Prolnutí dvou teplot na 
plátně úchvatně a nečekaně překvapí. Obdivuhodné. Světlo běží po plátně neuvěřitelnou rychlostí. 
Má asi naspěch. Kreslí tvář dívky, její krásné velké nádherné jasné oči plné energie a lásky. Dlouhé 
vlnité vlasy splývají přes ramena až k jejímu pasu. Rty, její neodolatelné rty. Patří k ní, jsou prostě její.  
Dívka je stvořena světlem. Jaká škoda! 
    Světelné kapky po krátké době opustí plátno. Utečou z plátna a už se nevrátí. Možná ne do podoby, 
ze které utekly, ale snad do jiné.  
    Světlo dokáže moc. Třeba pomoci. Neumím si představit, že by světlo nebylo. Bez světla by asi 
nejspíš nebyl ani život… 

Z 



 
 

 
 

Sen sladký jako cukrová vata 
Od Marušky L. 

Sladké sny, můj milovaný princi, 
ať zdá se ti krásný sen. 
Klidně o tobě, princi, 
ale ať růžový je jen. 
Jak zkrotíš divokého draka 
a pomůžeš mi z věže ven. 
Já budu tě pak provázet celičký tvůj sen. 
Budeme kráčet oblohou tak jako král s královnou. 
A zpívat, jak jsme šťastní zas a nanovo. 

 
Kam jsi odešla? 
Od Kristýnky M. 

    Ten večer si pamatuji. Jako by to bylo včera. Stála jsi tam v dešti a přes řeku z dálky sledovala 
Notre-Dame. Provazy vody padající z noční oblohy stékaly po tvém velkém černém deštníku. Ve tvých 
tmavých očích se schovávaly stovky světel, které vydávala noční Paříž. Na tváři kamenný výraz. Ani 
ses nepohnula. Jediným důkazem toho, že ses nezasekla v čase, byla hra větru s tvými černými vlasy. 
Snažil se pohnout i tvým těžkým rudým kabátem. Stála jsi tam, jako by se nic nedělo. Voda ti stéká do 
bot. Nevnímáš její chlad. Jako bys nebyla sama. Slova tě pálí v hrudi, ale ty nic neříkáš. Jsi tak krásná… 
a já ti to nikdy neřekl. A nyní, když už o tobě neví svět, ti to už říci nemohu.  
    Procházím se sám po Champs-Elysées. Chybí mi tvůj smích. Tvá dlaň v té mé. Toho večera jsem tě 
spatřil naposledy. Možná i ty na mě vzpomínáš. Možná už ani nevíš o tom chudákovi z Francie, o tom, 
který se nyní stále ptá: „Kam jsi odešla?“ 
 
 

Jezero 

    Pádluji a na své loďce pomalu proplouvám jezerem. Voda je průzračně čistá, takže vidím až na 
samé dno posázené oblázky. Třpytí se tak, jako by mě chtěla zlákat do svých hlubin. Pode mnou si 
hrají ryby a tančí mořské květiny. Hladina se zdá být klidná, jen sem tam nějaká rybka zvědavě 
povyskočí, aby se podívala na krásu kolem. Slunce se na mě usmívá a šimrá mě svými dlouhými 
pažemi. Jak příjemný pocit. Vítr se schovává někde za horou čnící nad jezerem, přesto se větve 
růžolících stromů kolébají, jejich kvítky létají vzduchem a pak přistávají na hladině. 
    Pádluji a na nic nemyslím. Nemyslím na to, co bylo, ani na to, co bude. Nyní jsem jen já a moje 
jezero. Nebe se zbarvilo domodra jako oči té nejkrásnější dívky, co znám. Jen občas po něm přejde 
nějaký poutník v ovčím kožíšku. Jemný vánek si pohrává s mými vlasy a šeptá mi své tajemství. 
    A je to takto vždy, když jsem tady. Jako když čtete stále dokola svou nejoblíbenější knížku. Vracím 
se sem od doby, kdy jsem byla ještě dítě. A nikdy se sem vracet nepřestanu, dokud si nepřečtu i tu 
poslední stránku. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Polární záře 
Od Ondry K. 

    Relaxuji. Ležím doma ve své posteli a představuji si svou oblíbenou krajinu.  Je léto, či panuje krutá 
zima? Vidím hory pokryté sněhem i travnatá údolí. Na nebi se třpytí nádherná zelená polární záře, 
dokonalé moře plné klidných vln. Kde se na nebi vzala? Odkud přišla? Je krásná teplá noc. Vycházím 
ven. Cítím jemnost voňavé trávy. Jaký nádherný klid. Mám pocit, že stoupám výš. Shlížím z nebe dolů. 
Krajina odpočívá, stádo spících ovci vypadá jako obláček. Kousek vedle mne stojí kamenná rozhledna. 
Rozhodl jsem se vystoupat až na samý vrchol. Těším se, co bude dál.  
    Srpek měsíce se se mnou louží a přichází oranžové slunce. Tmavě modré moře mění v modrou 
peřinu s ovečkami. Tráva se také změnila ve světle zelený koberec. 
    Jsem ohromen touto nádhernou přírodní scenérií. Žije v mých představách, ale já jsem přesvědčen, 
že existuje. Noc mi dává sbohem. Ptáci náhle proletí po obloze a já… 
    Já se probouzím. Byl to kouzelný sen. 

 
 

Kouzelná noc u řeky 
Od Valči D.                                                   

    Je noc. Nádhernou oblohu plní tisíce třpytících se hvězd. Šumící řeka a občasné zvuky přírody na 
mě doléhají jako zvony na kostelní věži. Divoká zvěř spí hlubokým spánkem, přesto některá noční 
stvoření ke mně promlouvají svým tajemným jazykem. Hvězdy ke mně shlížejí jako stovky zářících očí. 
Mocný čistý kulatý měsíc v úplňku ozařuje tekoucí řeku. Pokrývá ji stříbrnými tančícími světélky. Je to 
nádhera. Jedinečnost okamžiku. Již nad ničím nepřemýšlím a stávám se součástí tohoto představení, 
tančím na řece s ostatními svítícími bludičkami.  
    Všechny se snaží zaujmout nádherného bíle zářícího prince, jehož přítomnost a pohled dodává 
atmosféru nočního života.  
    Ze všech zářících tanečnic si vybral právě mě. Přišel si pro mě a doprovodil mě na noční oblohu. 
Stoupali jsme po hvězdných schodech až k nebeskému zámku. Působil ledově, chladně, ale bylo 
na něm cosi kouzelného, vždyť byl poskládán jen z těch nejkrásnějších hvězd. Vešli jsme do zámku. 
Najednou se moje oči začaly klížit, zachvátila mě velká únava.  
    Vše se začalo pomalu ztrácet, padala jsem dlouho nekonečným prostorem.  
A potom jsem se probudila. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Přijímačky 2019 
 Od Klaudie P. 

    Dnešní ráno není stejné jako obvykle. Vstávám s trochou nervozity a napětí. Je pátek 12. 4. 2019, 

první termín přijímacích zkoušek na střední školy. Snažím se být v pohodě a klidu, ale nedaří se mi to 

tak, jak bych si přála.  

    Vstávám v 6:00 hodin, abych se stihla nachystat. Hlavou se mi honí různé myšlenky, jak budou 

testy vypadat, jaké příklady z matematiky mě čekají, co přinese test z jazyka českého…? Nejprve mě 

čeká matematika, trvá 70 minut. Začíná se psát v 8:30 hodin. Dnes jedu zvládnout testy na Střední 

školu cestovního ruchu v Opavě. Na druhý termín pojedu na Obchodní akademii v Opavě.  

    Konečně s mamkou vyrážíme do Opavy. Cestou už mi začíná být špatně. Stresuji hlavně kvůli 

matematice. Konečně jsme na místě. Učebnu, ve které mám psát přijímačky, jsem našla hned. Zvoní. 

Je 8:00 hodin a do třídy vchází vyučující. Představí se nám, vysvětluje pravidla, rozdává záznamové 

archy. Jsem jako v transu. V 8:45 nám učitel přeje hodně štěstí a začíná se! 

    První strana příkladů z matematiky, kde se nacházejí rovnice, se mi líbí. S ničím nemám problém, 

není zde nic, co by mě překvapilo. A pozor, na druhé straně už narážím na slovní úlohy, se kterými 

začínám bojovat. Stále sleduji čas, mám ho dostatek, a tak v klidu přecházím na počítání procent. Ke 

konci se vracím na slovní úlohy. Zbývá mi 10 minut. Stále přemýšlím nad slovní úlohou s ozubenými 

kolečky, která mě docela zaskočila.  Bylo třeba spočítat, kolik zubů má jedno kolečko, když se druhé 

otočí dvakrát! Jsem naštvaná a tuto slovní úlohu po chvíli přeskakuji. Po skončení testu z matematiky 

odpočívám a přemýšlím, proč dal Cermat do přijímacích testů z matematiky opět nějaký nový „špek“? 

    Po přestávce následovala čeština, které jsem se nebála. Avšak zdála se mi horší než matematika 

právě kvůli velkému množství textu, které jsem musela přečíst. A moc mi to čtení nešlo, byla jsem 

vyčerpaná z té matematiky. Můj mozek to čtení už nechtěl zvládat. Nutila jsem ho soustředit se, ale 

po chvilce čtení jsem vlastně zjistila, že nevím, co čtu. A bylo třeba začít znovu.  

    Po ukončení testů z jazyka českého jsme se mohli sbalit a odejít. V autě už mě čekala mamka, tak 

ráda jsem ji viděla. Společně jsme zamířily do obchodního domu Breda na zasloužený oběd. Dala jsem 

si čínské nudle, které mám moc ráda. V Bredě jsem se setkala se svými spolužáky, kteří zde také 

obědvali. Dlouho jsme debatovali o přijímacích testech, protože jsme byli plni dojmů. Po obědě jsme 

zamířily s mamkou domů. Doma jsem se zahrabala do postele a hned usnula. Po tak náročném dni 

jsem spala jako zabitá až do večera.  

 

 

 

 

POCTIVÝ 

TRÉNINK                                    SOUSTŘEDĚNÍ    ÚSPĚCH 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

číme se hrou 

 

   

U 
Komunikace 

verbální a … 

Vybarvi 

nadpis 

pořádně! 

…a také 

neverbální 

Svatý Václave, 

vévodo české země, 

vzpomeň na své 

plémě… 

Kníže Václav 

nechtěl 

zbytečné oběti 

válek. 



 
 

 
 

 

 

   

Jsme 

vítězové! 

Prosím, mohl bys mi 

poradit… 

Všechno, co 

potřebuji, 

najdu v textu! 

Svoje domněnky ověříme 

v textu…domněnka, pomněnka, 

zapomněl, vzpomněl,  

připomněl, pomníti…uzemním 

si m-n-ě… Na-po-řád!  



 
 

 
 

   

 

 

 

 

      

        

 

 

 

Jaký je tvůj 

hlavní hrdina? 

Tak copak my tam 

napíšeme…? 

Почему позвал 

дедушка бабушку? 

Так как дедушка не 

может репку 

вытянуть. 

Myslím, že tohle bude 

jistě správná odpověď 



 
 

 
 

áska k M              
Redakční rada 

 

Ó, jak zapeklitá jsi věda, 
stále mi to Tvé plus a minus spát nedá. 
Má Láska má v hlavě jen rovnici, 
Pythagorovu větu, kružnici a kolmici. 
 
Říkají, že jsi zajímavá a hravá, 
pro mě však snad navždy nedostupná a drahá. 
Kdybys aspoň jednou uzřela mě, 
nehrála si jen s čísly, pohlédla tam, kde stojím, a hlavně… 
Promluvila! 
 
Matematiko bledá,                                           
mé srdce stále správný výsledek hledá. 
…už se to s Tebou nedá. 
Mě stále víc běda a běda! 
Tvé srdce je plné záporů, 
má duše pomalu hyne v rozporu. 
 

 

aždým večerem, když usínám…                                                                                   
  Natka N. 

Každým večerem, když usínám, 
tak jen na Tebe vzpomínám. 
Jak Tě vídám téměř každým dnem, 
jak procházíš kolem mě s úsměvem. 
 
Každým večerem, když usínám, 
usínám se vzpomínkou na Tvou tvář 
a Tvé oči mající v sobě tu krásnou zář. 
A já vždycky doufám potají, 
že se byť jednou naše rty setkají. 
 
Pokaždé, když myslím, že probouzím se ve své posteli, 
Ty se díváš zamilovanými pohledy 
určenými mně jen, 
uvědomím si, že je to pouhopouhý sen. 
 
 

L 
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Láska k Ma    

Láska k Mate 

Láska k Matema 

Láska k  Matematice         


