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ÚVODNÍK
Výuka v době koronavirové 
 
Korona-virová pandemie nám
opět vzala možnost chodit
normálně do školy. Ovšem taky
nám dala možnost zažít učení
trochu jinak, než jsme ho znali
doposud. Je ale lepší než
klasická výuka?
Díky distanční výuce nemusíme
vstávat tak brzo, naopak si
můžeme i trochu přispat. Učení
zvládáme z pohodlí našeho
domova. Ovšem tento způsob
výuky má i své nevýhody. Občas
mi připadá, že máme o dost více
učení než při normální výuce.
Problémy nám také dělá
technika. Někdy nefunguje
internet, jindy zase mikrofon.
Nejhorší je, když se nám
takováhle nepříjemnost stane
při nějakém testu. To by se nám
při normální výuce stát nemohlo.
I když nám online hodiny
nahrazují ty normální, tak nám
kontakt s učiteli přece jen chybí.
Není nad probrání učiva v naší
třídě.
I když má distastanční výuka svá
plus, tak nám klasickou výuku
nejspíš nevynahradí. Nedokáže
nám dát přímý kontakt nejen
s učiteli, ale ani s našimi
spolužáky. Doufejme, že se brzy
vrátíme do lavic.  
 
;
 
Autorem sloupku je Lucie
Dudová.

Velký rozhovor s panem 
ředitelem
Jaký byl jeho první
pracovní den nebo jak
vzpomíná na své
dětství? Dozvíte se
v našem unikátním
rozhovoru.
 
 
 
 

"Letošní rok ukazuje
více než kdy jindy, že
nejdůležitější je zdraví.
Přeji vám všem pevné
zdraví a optimismus
v této rozkolísané době.
Přeji nám všem, ať se
dokážeme brzy vrátit
k tomu životu, jaký jsme
znali před covidem."

TIPY NA 
VÝLETY

100 LET ŠKOLY
SLAVNÍ ABSOLOVENTI 
 
Vladimír Metz, student prvního
absolventského ročníku školy, se
stal hrdinou protinacistického
odboje ve Slezsku, byl odsouzen
k smrti a popraven Němci v roce
1943.
 
František Lazecký, který
dokončil studium v roce 1925,
byl spisovatelem, básníkem
a ředitelem Ústřední zemědělské
knihovny v Praze.
 
Článek 100 let školy zpracoval
Jiří Vícha. 
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HISTORICKÁ 
BUDOVA 
ŠKOLY

ROZHOVOR 2. ČÁST

A byla i nějaká poznámka?
Právě v prvním ročníku střední
školy jsem měl velký průšvih.
Byli jsme na lyžařském výcviku
v Kunčicích pod Onřejníkem.
V nižších polohách však nebyl
sníh. Tenkrát ještě nebyla
sněhová děla, tak jsem dojížděli
lyžovat na Pustevny. Mí
spolužáci si nahoře koupili víno
na večer. Nicméně na závěr
lyžování jsme dolů k parkovišti
autobusu sjížděli na lyžích
poměrně prudký svah a tak
požádali nás pár lyžařů z 1.
družstva, ať jim víno svezeme.
Večer to však nezvládli, opili se
a při vyšetřování, odkud měli
alkohol jsme se nimi „svezli“
jako spoluviníci. Neměl jsem
tenkrát ani kapku alkoholu, ale
za tuto pomoc jsem obdržel
důtku ředitele školy. Oni
podmíněné vyloučení ze školy.
Nevím, zda lze tento příběh
z mého úhlu pohledu
interpretovat jako ten o slepém
a houslích, ale já jsem to tenkrát
takto vnímal.
 

Bylo Vám jasné hned
od počátku, co chcete dělat,
jakému povolání se budete
věnovat?
 
Nebylo, měl jsem rád přírodu,
chtěl jsem dělat něco s přírodou
– lesnictví, zahradnictví,
nakonec z toho bylo zemědělství
a fytotechnika, neboli
pěstitelství. Studia na střední
i vysoké škole byla krásná.
Neměl jsem se studium
problémy, na vysoké škole jsem
byl vyhlášen nejlepším
studentem ročníku, kde
studovalo přes 1 000 lidí.
Po studiích jsem nastoupil
do výzkumného ústavu a práce
mne velmi bavila. Nicméně,
když jsem obdržel nabídku jít
vyučovat na tuto nádhernou
školu, neváhal jsem. Mé
rozhodnutí výrazně ovlivnilo to,
že jsem byl absolventem této
školy, měl ji rád a také to, že
moje manželka byla rovněž
učitelkou. Rádi cestujeme a tak
také z tohoto důvodu sladění
našich povolání přinášelo
možnosti společně poznávat
kraje blízké i vzdálené a v plné
míře se věnovat ve volném čase
našim koníčkům.
A váš první pracovní den?
Byl úžasný, ty velkolepé
prostory školních chodeb
a učeben. Lidé, které jsem ctil
jako své pedagogy, se stali mými
kolegy. Radost z toho, že jsem

se vrátil na místa, která jsem
dobře znal a kde jsem prožil
tolik příběhů. Neměl jsem
problém s rétorikou ani
s odborností předmětů, které
jsem vyučoval. Vyučování,
interakce s kolegy, žáky
i odbornou veřejností mi
od prvních chvil přinášely
převážně radost.
 
A vzpomínka na první
pracovní den v ředitelně naší
školy?
Tak to již jsou pocity smíšené.
V prvních okamžicích
převládala radost z vítězství
v konkurzu, z jakéhosi
uspokojení ega soutěživého
člověka, z možnosti realizovat
své představy, kam by škola
měla v budoucnu směřovat. Ale
již tehdy se do mysli vkrádaly
také myšlenky, že ztratím
kontakt s žáky, že přibyde
starostí a úřednické práce, že
budu muset omezit své koníčky.
Obojí se stalo realitou. Snad se
podařilo tuto nádhernou školu
uprostřed parku zmodernizovat,
navázat na její tradice a dobré
jméno, realizovat své záměry
a někdy i sny. Avšak současně se
naplnily také obavy, že je to
něco za něco. Tak už to v životě
bývá.
Velmi děkujeme za rozhovor,
Váš čas a vstřícnost.
     
;Za třídu 1.L Alena Kaňová

100 LET 
ŠKOLY
Po válce byla škola
přejmenována z vyšší
hospodářské na vyšší rolnickou,
nabízela tříleté nebo čtyřleté
studium zakončené maturitou.
Byla obnovena výuka v českém
jazyce.
 
V roce 1947 se stal novým
ředitelem Ing. Vladimír Cetl,
který dokončil obnovu školy,
statku a internátu. Pod jeho
vedením měla škola vychovávat
absolventy pro družstevní
zemědělskou velkovýrobu.

NEJZVLÁŠTNĚJŠÍ ROK, POKRAČOVÁNÍ
Abychom se nezabývali jen
politikou a protesty, tak se
trošku podíváme na sport,
konkrétně na letní Olympijské
hry. Tyto Olympijské hry se
měly konat od 24. července
do 9. srpna 2020, ale
kvůli probíhající pandemii
koronaviru bylo rozhodnuto, že
se přesunou na rok 2021,
konkrétně se budou konat od 23.
července do 8. srpna 2021
v Tokiu. Odložení Olympijských
her je velkou událostí, jelikož je
to poprvé co byly tyto hry
odloženy, nebo zrušeny.
V neposlední řadě je také
potřeba zmínit lidi, kteří tady
s námi už bohužel nejsou, a o
které nás tento rok připravil.

Bylo jich bohužel velmi mnoho,
ale rozhodly jsme se Vám
připomenout tři z nich, o kterých
jste už určitě někdy slyšeli. Jsou
to:
Jiří Menzel (23. 2. 1938- 5. 9.
2020) – český herec a režisér
Diego Maradona ( 30. 10. 1960
– 25. 11. 2020) – argentinský
fotbalista
Kamila Moučková ( 8. 4. 1928 –
24. 11. 2020) – hlasatelka
 
A nakonec je samozřejmě
důležité zmínit asi největší
událost tohoto roku, která se
nějakým způsobem dotkla
každého z nás, a to je
COVID-19.
#staysafe



PLECKO
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA V OKOLÍ

Zajímavá místa v okolí
První místo, které bychom vám
chtěli doporučit, je město Krnov
nedaleko polských hranic,
ve kterém naleznete jak památky
ve městě, tak v přírodě, čímž je
Krnov unikátní.
Nejznámější památkou je
rozhledna Cvílín, postavena
v roce 1903, která je vysoká 29
metru. Se svým poutním
kostelem Panny Marie
Sedmibolestné.
 
Za návštěvu také stojí krásna
krnovská radnice, krnovský
zámek, zbytky švédské zdi,
kostel sv. Martina, nebo továrnu
Rieger-Kloss na výrobu
píšťalových varhan.

 
Další místo, které je
kvůli omezení cestování
do zahraničí velice oceněné je
Slezská Harta. Okolo které vede
cyklostezka. Můžete se zde
zúčastnit vyhlídkové plavby
lodí, zapůjčit si šlapadlo či
paddleboard. V případě že jste
vášniví turisté, můžete si zajít
na nedalekou sopku Velký
Roudný.
 
Nejznámější horou Jeseníků je
Praděd, na který by si měl každý
zajet alespoň jednou za život
(čtěte za rok).
Nejjednodušší cesta na Praděd je
dlouhá 3,5 km a začíná
na Hvězdě. Odtud jezdí
kyvadlové autobusy na Ovčárnu,
k horskému hotelu přímo
pod Petrovými kameny – ano,
právě pod místem, kde se podle
pověstí slétaly všechny
čarodějnice z Jeseníků.

DALŠÍ TIPY NA VÝLETY
Na samotném vrcholu se nachází
146 metrů vysoký televizní
vysílač, dřevěná socha Praděd
a nádherný výhled ze kterého
bývá vidět Sněžka, Lysá hora
i Radhošť.
Devět kilometrů a přibližně 750
výškových metrů čeká na ty, kdo
se na Praděd vypraví z Karlovy
Studánky údolím Bílé Opavy.
Cesta po kamenitých březích
horské bystřiny s mnoha
peřejemi, kaskádami a několika
vodopády je ohromující, ovšem
je vhodná pro zdatné turisty.
 
 
Další pýchou Moravy je nejvyšší
hora Beskyd, Lysá Hora.
Na vrchol vede několik cest,
jedna ze schůdnějších cest
začíná v Malenovicích. Tato
trasa má přibližně 7 kilometrů
a zabere kolem 2 hodin chůze.
Po chvilce na vás čekají malebné
Satinské vodopády, ve kterých
se můžete při teplých dnech
zchladit. Dále cesta vede
nádhernou přírodou. Vycházku

vám také zpříjemní místní
hospůdky, u kterých se můžete
občerstvit a posilnit. Na vrcholu
vás čeká odměna v podobě
neocenitelného výhledu
do údolí.
 
Další beskydskou horou, kterou
můžete navštívit je Radhošť.
Nejlepší cesta, plná zážitků
začíná v Trojanovicích. Odtud
vede lanovka na Pustevny, kde
se nachází dobové domy.
Nedaleko se nachází také známa
stezka Valaška. Cesta na vrchol
je poměrně nenáročná, takže ji
zvládne téměř kdokoliv. V půli
cesty se dostanete k soše
Radegasta – Bůh slunce, války
a vítězství. Samotný vrchol nám
nabízí překrásný výhled
na okolí, který doplňuje kaple
svatého Cyrila a Metoděje.
 
 
Kdo navštíví nějaké z těchto
míst, přidejte na INSTAGRAM
fotku s #cestujemesBřeťou

Autorkami článku jsou Vanda
Peterková, Lada Kalousová
a Filip Tichavský. 
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