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Všichni jste určitě slyšeli o dávné době ledové. Propagátoři zdravé výživy si zašpásovali s názvem a dnešní dobu 
průmyslové výroby potravin nazývají dobou jedovou. Školy však mají jiné starosti. Již mnoho let se vezou na vlně 
doby projektové. Nemáš na triku účast v několika projektech? Nežiješ. Šíře projektů se stala takřka jediným mě-
řítkem veškeré kreativity škol napříč celou Českou republikou. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale to je tak 
asi všechno, co s tím uděláme. 1
ÚVODNÍK

Do loňského roku vládly projektům tře-
tí ročníky, ale letos je všechno jinak. Za-
řádit si mohou všichni studenti, a to pro-
střednictvím úctyhodných 15 projektů! 
Samozřejmě, že nejvíce zájemců pohltil 
nejprestižnější umělecký projekt, nazva-
ný Turistický kurz. Kdo by nechtěl při-
čichnout k líbeznému času prázdnin se 14 
denním předstihem! Ani další projekty, 
které poskytují možnost opustit pekelně 
vyhřáté budovy školy, nejsou k zahození. 
V dole Michal se pěkně ochladíte, v par-
ku si vyčistíte hlavu a klimatizace v gale-
riích také nejsou k zahození. Jak stateč-
ní jsou pak všichni ti, kteří si vybrali pro-
jekty, jejichž cíle lze naplnit stejnou pra-
cí u počítače či papíru jako v normálním 
vyučování! A to už vůbec nemluvím o od-
vážlivcích ze sklepů a dílen v podzemních 
prostorách školy!
Ale vážně! Věděli jste, že slovo projekt 
má svůj etymologický počátek v latin-
ském příčestí proicere, což znamená vrhat 

napřed? Noviny, které právě čtete, jsou 
věnovány všem udatným „vrhačům“ bez 
ohledu na místo dopadu.
Proč jste se přihlásil/a právě do to-
hoto projektu?

– Na projektu, kam jsem chtěl, už bylo 
plno.

– Tahle činnost mě baví a chtěla bych ji 
více umět.

– Je tady i kamarádka.
– Myslím, že zkušenosti odtud využiju 
příští rok i ve svém oboru. 

– Byl jsem nemocný a tohle na mě zbylo.
– Chceme se skvěle pobavit a pak pobavit 
i případné diváky.
Kolik motivací máš, tolikrát jsi člověkem! 
Někdy zkrátka není dobré stát se závod-
níkem na startu. Raději si najděme něja-
ké místo po trati, u hřiště, případně v cíli. 
Tam se rozhoduje. A projektový závod do-
končili všichni zúčastnění – bez úrazů 
a penalizací!
HOPE

Nic vám toto sousloví neříká? Nevadí. 
Nejedná se o název záhadného živočicha 
ani o tajemné zaklínadlo přivolávající let-
ní prázdniny. Carboniferous Forest je pra-
covní název pro projekt, realizovaný pod 
vedením našich známých a oblíbených 
učitelů oboru Užitá a umělecká malba 
Mgr.  Aleše  Hudečka,  Mgr.  Kataríny 
Hudečkové a akad. malířky Marcely 
Václavíkové. Tento výtvarný počin pro-
běhl v originálních prostorách ostravské-
ho industriálního skvostu – Dolu Michal 
a jeho přilehlém okolí. Žáci měli možnost 
si vyzkoušet výtvarný postup, který ve-
doucí tohoto projektu nazvali „Industri-
al Land Art“. V praxi se jednalo o důklad-
ný výtvarný sběr zajímavých struktur v in-
teriéru i exteriéru této národní technic-
ké památky, přenesení těchto struktur na 
papír a následnou instalaci vzniklých in-
dustriálních motivů do okolní přírody. Ve 
výsledku se pak v okolí Dolu Michal ob-
jevily majestátné stromy obalené těmito 

výkresy nebo papírové artefakty, zavěše-
né jakoby bezděčně na různých přírodni-
nách. Tyto uměle vytvořené fantaskní vý-
jevy v plenéru jsou nejen vizuálně zají-
mavým zásahem člověka do přírody, ale 
mají evokovat také návrat do geologic-
kého období Carboniferous period, kte-
ré probíhalo před 270–220 milióny lety. 
Tak jako kdysi svou stopu do přirozené-
ho prostředí na Zemi zanechalo uhlí, žáci 
zapojení do tohoto projektu otiskli svou 
stopu do dnešní městské krajiny. Navíc se 
mohli pohybovat v rozličných prostorách 
dnes již nefunkčního dolu, kde panuje at-
mosféra zastaveného času a množství in-
dustriálních témat, koncentrovaných na 
jedno místo, k výtvarné práci přímo vybí-
zí. Tento projekt považuji za zdařilý, a to 
až natolik, že neodolám inspiraci a jdu si 
poslechnout album Carboniferous ital-
ské instrumentální trojice Zu.

MAGDA
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Co dobrého je asi 
dneska na oběd? Ahoj, jak se dneska máme? Nekaž mi chuť

by Lukáš Adamík

No super, krupicová 
kaše

Dále... kdy si chcete 
napsat písemku?

Tak tedy domluveno. Písemku 
si dáme v PONDĚLÍ

Žáci, v pondělí je 
ŘEDITELSKÉ VOLNO

by Lukáš Adamík



Letošní projektový týden strávili studen-
ti fotografi e třetího ročníku přípravou 
oborové výstavy v Opavě. První tři dny se 
věnovali výrobě paspart na vybrané foto-
grafi e, následně rámování a na závěr i ba-
lení, aby přeprava proběhla v pořádku. Ve 
čtvrtek zabrala celý den instalace a slav-
nostní vernisáž. Konala se v šest hodin 
v nově založené moderní galerii Kupé, 
která sídlí u opavského vlakového ná-
draží. Budova je zajímavá tím, že se jed-
ná o bývalou vodárenskou věž, která byla 
přebudována, a nyní slouží jako výstav-
ní síň současné fotografi e. Prostor zde je 
pojat vysloveně industriálně, takže foto-
grafi e v tomto čistém prostoru výborně 
vyniknou.

Expozice dostala název Maturity 2018. 
Již z názvu lze vyčíst, čeho se bude tý-
kat. Bylo vybráno pět maturitních pra-
cí letošních absolventů, a to konkrétně 
fotografi e Nikol  Hyklové, Evy  Kisso-
vé, Terezy Markové, Michaely Přeliá-
šové, Adély Studničkové a také jedna 
práce Terezy Benešové z minulého ma-
turitního ročníku. Doplnily je tři klauzur-
ní práce, právě od studentů třetího roční-
ku – letošní autoportrét, který žáci zpra-
covávali jako klauzurní práci, zde budou 
mít vystaven Vojtěch  Kovařčík,  Sára 
Hájková a Kateřina Gorbová. 
Soubory jsou různorodé. Objevily se zde 
dokumenty, inscenované portréty, nale-
zené zátiší i již zmiňované autoportréty. 

I když se u některých prací objevilo stej-
né zadání, rozhodně ho každý pojal zce-
la jinak, po svém. Takže k vidění je pestrá 
škála fotografi ckých přístupů i zpracová-
ní v osobitém podání žáků Střední umě-
lecké školy v Ostravě.
Fotografi e zde budou vystaveny měsíc, až 
do 25. července 2018. Myslím si, že roz-
hodně stojí za to se přijít podívat na tvor-
bu současných mladých fotografů.

KATEŘINA

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA V GALERII KUPÉ

KOLEKTIVNÍ RECENZE
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Výstava předního českého malíře Tomáše 
Císařovského nesoucí název Poustevníci, 
jejímž kurátorem je Martin Dostál, je k vi-
dění od 14. května do 20. června 2018 v pod-
zemním prostoru ostravské Galerie Dole. To-
máš Císařovský (nar. 2. 1. 1962) patří mezi 
nejuznávanější malíře u nás. Na výtvarné 
scéně se prosadil hlavně na konci 80. let 20. 
století. Autor nejčastěji využívá techniku 
olejomalby a práci s akvarelem. Jeho tvorba 
je neobvyklá, má svůj neobyčejný styl a ko-
munikační prvky, kterým ne všichni na prv-
ní pohled porozumí. Kombinace experimen-
tu a hry se zrakovou řečí. Celá instalace se 
nachází ve „sklepě“ antikvariátu, který má 
industriální atmosféru. Je to klasická bílá 
výstavní místnost s nižším stropem (pokud 
tedy máte nad 190 cm, počítejte s tím, že si 
tuto výstavu prohlédnete se skloněnou hla-
vou). I přes to je ale kombinace krémových 
barev obrazů s čistě bílým prostorem a skvě-
lým osvětlením příjemná. Hned u vstupu 
do galerie na vás „vybafne“ dlouhý nezá-
živný a ne zcela srozumitelný text. Hlavním 

problémem je rozhodně mnoho dlouhých 
souvětí, u kterých se většinou stane, že na 
konci věty nevíte, co bylo na začátku. Pokud 
se ale rádi ztrácíte v myšlenkách, tohle je pro 
vás to pravé.
Vystavené obrazy mixují historické odka-
zy, myslí na věčnost a přitom kotví diváka 
v současnosti. Konec světa, návrat k příro-
dě jsou témata dobře čitelná v malbách pís-
kovcových skal, skrytě ale i ve fi gurách ne-
vymezených prostorem. Poustevníci mají di-
váka donutit zaměřit se pouze na podstat-
né: jsou to poněkud podivně plující obnaže-
ná těla ve stavu bez tíže, skrytá za stylizací. 
Barevnost obrazů je velmi pestrá a kontrast-
ní. Jeho olejomalby v pozadí, ale i v posta-
vách vytváří díky tahům štětce dojem hlad-
kosti. Vše má tedy velmi podobnou struktu-
ru, a možná proto obrazy na diváka působí 
poněkud utrápeně. Plátna navozují dojem 
veselosti, avšak téma je často temné, po-
nuré a na někoho může působit až vulgárně. 
Spojením těchto dvou kontrastů však vznik-
ne napětí, které bude lákat vaši pozornost. 

Na obrazech se často objevují akty, nahota, 
která ale působí velmi klidně a nepohoršu-
jícím způsobem poutá pohled. Jedinečnost 
obrazů dotváří atypické pojetí lidského těla. 
Vystavené akvarely jsou vsazeny do skleně-
ných rámů, což pro tuto galerii není zcela 
ideální, protože z určitých úhlů se ve sklech 
odráží nepříjemné světlo.
Akvarely se naprosto liší od zbylých obra-
zů výstavy a díky své odlišnosti v instala-
ci a technice narušují jednotu vystaveného 
souboru.
Co tedy závěrem dodat? Tato výstava ve vás 
rozhodně vyvolá rozporuplné pocity, což je 
vlastně hlavním úkolem umění.

KLÁRA, JULIE, BÁRA, ANETA, 
TEREZA, ADÉLA

JE TOHLE JEŠTĚ VLASTNĚ UMĚNÍ?
Někteří lidé věří, že být učitelem DVK je „brnkačka“, kterou zvládne každý. Stačí pár prezenta-
cí, sem tam vyrazit na nějakou výstavu nebo do zajímavé kulturní lokality, čas od času napsat 
písemku, a ono to nějak dopadne. Koho umění baví, se vzdělává sám, ostatní mají holt smůlu. 
Stačí se ale zeptat studentů a máte jasno. 
Skvělý učitel DVK je totiž poklad k nezaplacení a ze setkávání s ním žijí studenti ještě mno-
ho let po absolvování střední školy. Takový člověk ví, že nejdůležitější je každodenní mravenčí 
práce, v jejímž epicentru stojí schopnost propojovat uměnovědné pojmy s jedinečným proží-
váním každého studenta, i toho, který nerozehrává starou dobrou nietzscheovskou hru na vý-
jimečného umělce. Každý žák, kterého učitel DVK vyzbrojí sebevědomým vnímáním, tolerancí 
a touhou hledat ve skrytých významech, se počítá. Chce to optimismus, idealismus a zapále-
ní pro věc, protože mezi námi, znáte nějakého mravence navrženého na Nobelovu cenu za to, 
že je svědomitým mravencem?
Naštěstí na naší škole takoví učitelé působí, a tak se mohli studenti zapojit do projektu 
Mgr. Dagmar Kláskové a Mgr. Martina Drábka Užij si současné umění s teoretiky. Po 
úvodním vzájemném seznámení, náležitém umělecko-teoretickém poučení a vymezení stano-
veného cíle se vydali studenti do galerií, aby sami rozkrývali taje jednotlivých uměleckých po-
činů. Jestli se jim to povedlo, posuďte sami. 
HOPE



FILMOVÝ KOUTEK / ART VIDEO
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ukázka z komixu Anety Paulíny

MOTIVAČNÍ SPOT SUŠ
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Projekt Srpen 1968 a projekt Motivač-
ní spot SUŠ jsou brány jako jeden celek 
rozdělený na dvě části. Srpen 1968 je ur-
čen pro žáky 3. ročníku, zatímco Motivač-
ní spot SUŠ vychází vstříc všem ostat-
ním účastníkům. Pod vedením pana uči-
tele MgA. J. Bosáka jsou aktivity zamě-
řené na události kolem roku 1968 a na je-
jich připomenutí pomocí obrázků, videí 
a samozřejmě za použití animace. Prá-
ce na animaci začaly probíhat už před za-
čátkem projektového týdne, kde studenti 
ze 3. ročníku vytvářeli komiksy. Ze tří ko-
miksů se vybral jeden nejvýstižnější, kte-
rý ukazuje reakce lidí na hlášení z rádia 
oznamující příjezd tanků a vojáků přes 
naše hranice. Vybraný komiks vytvořila 
studentka Aneta Paulíny. V její kresbě 
má každá postava svůj příběh.

Tohoto projektu se zúčastnilo 6 žáků, 
včetně animátorů ze 3. ročníku. Adep-
ty z jiných oborů projekt přilákal očeká-
vanou zábavou na počítači. Přihlásili se 
sem však také proto, aby vyzkoušeli něco 
nového, co na svém oboru nemají. Prv-
ní dojmy přihlášených žáků jsou pozitiv-
ní, ale panuje zde i nervozita z nadcháze-
jící složitější práce. Tu však rozbíjí proces 
poznání a pocit, že se naučili něco nové-
ho z technik animace. 

FILIP

Cílem  celého projektu  bylo  natočit 
tři  filmy  libovolného  tématu.  Stu-
denti  se  měli  naučit  vymyslet  pří-
běh, sepsat scénář a následně ztvár-
nit celý film s minimálním zásahem 
učitelů, kteří jen navrhovali progra-
my  nebo  radili,  jak  zrealizovat  da-
nou scénu.
Avšak 3 filmy za tak krátkou dobu není 
možné stvořit… Nebo snad ano? 
Patnáct žáků se rozdělilo do tří skupin, 
a tak jsme si obešli všechny, abychom 
pro vás zjistili pár informací a záměrů. Ty 
jsou sice rozdílné, ale opravdu poutavé. 
Jedna ze skupin se rozhodla natočit Pa-
rodii s Gandalfem, který učí na umělec-
ké škole. I přes to, že si dali jakousi práci 
s krátkým scénářem, většinu scén vymýš-
leli za pochodu. Všichni se shodli na tom, 

že je tato aktivita baví a nejraději by si to 
za rok zopakovali.
Další studenti si připravili trochu chmur-
nější téma, které je bohužel pravdou, a to 
Negativní vliv člověka na přírodu. Celá 
scéna se bude odehrávat v černobílém 
nádechu. Již teď mohu prozradit, že hlav-
ní roli v příběhu bude mít PET láhev. 
Poslední ze skupin měla ve vymýšlení 
svého krátkého filmu zádrhel. Původní 
plán byl natočit bouračku tramvaje. Ta 
měla být ve stylu dokumentu o Černoby-
lu, ale během úterý se skupina rozhodla 
celou svou práci změnit. 
Zajímá vás, co se z celého projektu vyklu-
be? Tak nezapomeňte dorazit ve čtvrtek 
28. 6. 2018 na premiéru!

ANETA



KALIGRAFICKÁ DÍLNA

WORKSHOP 
V GRAFICKÝCH DÍLNÁCH

Projekt Workshop v grafi ckých dílnách 
byl jednodenním projektem, do které-
ho se zapojily i děti z jiné školy. Vedla jej 
Mgr.  T.  Smetanová. Záměrem tohoto 
projektu bylo ukázat i ostatním, jak pro-
bíhají práce na oboru grafi ckého desig-
nu. Děti si mohly navrhnout a poté i po-
tisknout své triko, které si mohly násled-
ně odnést domů. Pro bezpečnost zúčast-
něných při tisknutí na děti dohlížela ve-
doucí projektu a pomáhala s tiskem. Šlo 
o jednoduchý tisk z výšky, ale přihlášení 
žáci z oboru si již mohli vyzkoušet i slo-
žitější soutisky ve dvou barvách. Názo-
ry žáků z jiné školy se lišily, ale všichni 
se shodli na tom, že je to super škola, na 
kterou by se určitě přijeli znova podívat. 
Jejich první dojmy při spatření grafi ckých 
dílen byly znervózňující, ale při další práci 
z nich nervozita opadla. Žáci se sezná-
mili i s asistentkami z našeho třetího 
ročníku, které pomáhaly vedoucí oboru 
s tiskem.
FILIP

Všechny bytosti studující na této škole 
by měly znát pojem „kaligrafi e“ i po na-
máhavé noci, ale i přes to vám ho radě-
ji objasním. Kaligrafi e neboli krasopísmo 
je také tématem tohoto projektu. Sku-
pinka, která se přihlásila k paní učitelce  
Mgr.  Kolaříkové, se musela seznámit 
s novým druhem písma – Copperplate, 
které je zdobeno zakroucenými tahy a po-
chází z Anglie. Spoustu informací si stu-
denti zabývající se tímto projektem moh-
li zjistit z článku nacházejícího se hned 
vedle předlohy celé abecedy. Ten byl psán 
v angličtině, takže si procvičili i cizí jazyk. 
Hlavním tématem projektu se stala Velká 
oslava (svatba, kulatiny), na kterou mla-
dí kaligrafové připravili různé pozvánky, 

jmenovky, štítky apod. Pomůcek neby-
lo mnoho. Důležité byly barevné tuše 
a pero s dámskou špičkou. 
V pondělí se studenti začali s písmem 
seznamovat, cvičili si zakroucené tahy 
a učili se psát první písmenka. Dobrým 
pomocníkem při začátcích jim byl pauzo-
vací papír. Druhý den už se museli vrh-
nout do slov a vět a dopilovat poslední 
chyby, jelikož ve středu je čekala realiza-
ce celého projektu. 
Atmosféra po celý čas byla příjemná. To 
si připisuje i klidná hudba, která všech-
ny doprovázela při pečlivě zhotovované 
práci.

ANETA

Jednoho dne si možná budeme moci vy-
tisknout i své lepší 3D já. V současnos-
ti nám však na naší škole musí stačit vý-
roba drobných upomínkových nebo užit-
kových předmětů. Rhino 3D totiž není 
žádný multiplexový nosorožec, ale vyso-
ce sofi stikovaný a dle mého zcela laické-
ho pohledu přímo „piplavý“ program pro 
3D tisk. Hodiny a hodiny sedíte u počíta-
če, klikáte a klikáte a klikáte a druhý den 
vám 3D tiskárna „porodí“ malý oválný 

stojánek na tužku nebo jednoduchý ob-
délníkový přívěsek na klíče. Kdo by ne-
myslel na Sisyfa nebo přinejmenším na 
termita první generace? Hluboce se sklá-
ním před všemi účastníky tohoto projek-
tu, včetně učitelů (MgA.  Jakub Hájek, 
Ing.  Marek  Wenglorz). To lepší 3D já 
jsem si rozmyslela!

HOPE
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SÁM SE SVÝM SVAZKEM / NEŽ PŘIJDOU NÁPADY

KAM S PŘÍBĚHEM, NÁVOD

Budeme potřebovat: 
1 příběh vyjádřitelný obrazově
1 MgA. Hanu Furmančíkovou
1 litr trpělivosti
5 dcl pracovitosti
2 plné sklenice tvořivosti
1 celé balení „tahu na branku“
papír a kreslicí potřeby dle uvážení
školní HW a SW
pevnou lepenku, barevný papír
řezák, nůžky, pravítka
pohodu a klid na práci
Postup přípravy:
Trpělivost, pracovitost a kreativitu smí-
cháme ve větší nádobě a vypijeme. Poho-
du a klid na práci rozprášíme po ateliéru. 
Vezmeme příběh a rozkreslíme ho do pa-
třičného počtu dílčích obrázků. Hodí se 
komiksové rozložení, není však nezbytné. 
Aby bylo výsledné dílo univerzálně srozu-
mitelné, slova nepoužíváme, jen obrazy. 
Kresebnou techniku volíme dle osobních 

preferencí a dostupných nástrojů. Kresby 
v pásu či jednotlivé naskenujeme a do-
pracujeme v softwaru Adobe. Vytiskne-
me pás a složíme jako leporelo. Z lepenky 
a barevného papíru si připravíme desky 
se hřbetem v doporučené velikosti a le-
porelo do nich vlepíme. Průběžně koře-
níme pokyny vedoucí práce a tahem na 
branku. Výsledek zatížíme a necháme do-
schnout a vyrovnat. Při práci respektuje-
me zkušenosti MgA.  Hany  Furmančí-
kové  i své, vycházíme se spolužáky a tě-
šíme se na prázdniny. Dílo podáváme do-
končené a cele autorské sobě nebo blíz-
kým jako dárek.
Tip:
Nedisponujeme-li příběhem, můžeme 
použít i jiný obrazový seriál nebo cyklus 
kreseb.

LILIANA AGNES
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Autorská kniha 11x8 cm, v pevných deskách, maličká a milá, kniha beze slov.
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š Ty: po nějakém větším výtvarném výko-

nu, ve stavu „low battery“, do hlavy se 
vtírá únava a snad i lhostejnost. Víš, že 
budeš kreslit, fotit, psát, sbírat texty, sr-
šet nápady. Ale ne teď, někdy v budouc-
nu, to je jisté. Až se ti zase dobijí baterky. 
Až zas odžiješ nějaké Ono, které bude 
nutkat ke zpracování.
On: naučí tě japonskou vazbu. Sva-
zek papírů s pozitivním šitím, tu nej-
pevnější vazbu vůbec. V jeho workshopu 
si vyrobíš skicář, klasické papírové foto-
album, lapač nápadů, zápisník či pros-
tě jen elegantní sešit se zpevněnou zadní 
(i přední) stranou. On bude nad tebou stát 
tak dlouho, dokud svůj svazek nedotáh-
neš. Jak precizně, to bude záležet na tobě.
Oni: příbuzní, přátelé, lidé nám blízcí, co 
pro ně pořád potřebujeme nějaké dárky, 

jeden někdy neví, čím by je potěšil. Au-
torský skicář vyrobený ze zbytkového ma-
teriálu se může skvěle hodit, vytrhnout ti 
vánoční trn z paty.
Výsledek: svazky pečlivé i rozevláté, kre-
ativní i minimalistické, maličké i obří, 
v počtu jednoho kusu či celých sérií, 
zdobené i čisté, barevné i monochrom-
ní. Hlavně… šlo to rychle. Vrtačka, ře-
zák, pravítka, jehly a provázky a spoustu, 
spoustu papírů… A pak už to umíš.
Ještě  jednou  ty: student libovolného 
oboru mezi dalšími jedenácti spolužáky
Ještě jednou on: BcA. David Vojtuš

LILIANA AGNES

...NIKDO NEUTEČE

PŘED MATURITOU...
Chrisana Georgiu
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Světlo v práci výtvarníka bylo tématem 
projektu Světlo v umění, který vedl pan 
učitel Mgr. J. Hrdina. Přihlásilo se mu 
11 žáků. Skupina studentů si mohla vy-
zkoušet fotografi i pomocí světla a jeho 
využití. První hodinu byly žákům promít-
nuty ukázky pro inspiraci. Žáci pracovali 
sami. Při složitější práci jim byla poskyt-
nuta pomoc učitele. Při tvorbě nebyl po-
užit fotoaparát, pouze fotomateriál. Žáci 
se sem přihlásili, aby se naučili něco prak-
tického pro svou budoucnost a navázali 

nová přátelství. Účastníci byli ze začátku 
nervózní, ale po pár hodinách se uklidni-
li, když pochopili, co je čeká. Všechna oče-
kávání se samozřejmě splnila. První den 
vedoucí projektu vzal žáky ven, aby kaž-
dý z nich pověsil na zahradě papíry zachy-
cující světlo, které na nich do konce týd-
ne vytvoří viditelný obraz. Jejich výtvory 
si prohlédneme až ve čtvrtek 28. 6. 2018. 

 
FILIP

SHE CAN´T BE SEXIER THAN ME!
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Učebna 203 je ponořena do typické žabí 
zeleně závěsů. V lavicích sedí 8 svěžích 
dívek obklopených chutnými svačina-
mi z domova a plastovými lahvemi s vo-
dou z obchodu. U počítače za katedrou 
vše řídí G. M., hlavní zdroj nápadů. Pro-
jektor na osvětleném plátně chrlí repliku 
za replikou společně vytvářeného scéná-
ře. Jako věčnou mírně pokročilou mne po-
těší, že některým rozumím. Jsou totiž na-
psány v angličtině.

– A jak ji vů�bec zabil?
– Přece nožem.
– No jasně, a pak zabil místo ní srnku.
– To nebyla srnka, ale koloušek.
– Nechte Kolouška na pokoji, to by pak 1. C 
nebyla kompletní!
Poslední replika rozezvučí prostor hla-
sem, který rozpoznají všichni studenti 

i učitelé na kilometry daleko – patří to-
tiž vedoucímu projektu Mgr.  Petru  El-
šíkovi. Neřídí, nediktuje, ale jen pozoru-
je, provokuje, 
inspiruje, opravuje. 
Kdybych si měla jako studentka vybrat 
z letošních projektů, neváhala bych a šla 
do toho s druhačkami. Zažila bych fůru 
legrace při vymýšlení a následném na-
studování hry na motivy klasické pohád-
ky. Kdo má trochu fi lipa, podle titulku 
už zajisté ví, o jaký příběh se jedná. Kdo 
neví, nebo si není jist, může se dočkat od-
halení na velkém Projektovém dni 28. 6. 
v prostorách nedaleké konzervatoře. 

HOPE

SVĚTLO V UMĚNÍ

Kdekdo si v dětství upatlal mistič-
ku (nebo alespoň kuličku) z mokré 
hlíny. Ale nechat se vést na kera-
mice učiteli profesionály a třeťá-
ky skoroprofesionály, to je vprav-
dě jiná liga! Osmnáct odvážlivců 
se rozhodlo během projektového 
týdne popasovat s výdobytky sa-
motné Země.
O hlavní keramickou surovinu – 
tedy hlínu – se prý nikdy neved-
ly žádné války. Snad proto, že hlí-
ny je všude dost? Spíš to bude tím, 
že vnutit hroudě nějaký kultivo-
vaný tvar je boj sám o sobě. Rá-
zem je jasné, proč bývali hrnčíři 
chudobní, jakkoli se živili jedním 
z nejstarších řemesel. A nepochyb-
ně museli být skromní. A trpěli-
ví, běda! Hlína se vzpouzí, cuká se, 
vykrucuje, pak se hroutí, a snad se 
tím i dobře baví. Copak kdy chtěla 

poslušně stát v řadě v podobě ně-
jakých váz? Nebo džbánů? Copak 
kdy chtěla být hrnkem, kterému se 
šlikrem přilepují uši? Kdepak, ta si 
nejraději lebedí v neorganizova-
ných hroudovitých hmotách, ně-
kdy blátivá, jindy na troud vysu-
šená, ukrutně ji těší prášit v par-
ném dni, po dešti se lepit na boty 
a sesouvat se na naše zkulturněné 
chodníčky a silnice.
Hlína je potvora. Ještě když vám ji 
prolijí ztekucovadly, abyste si vy-
zkoušeli litou kameninu, můžete si 
s ní porozumět a hrnek drží. Závě-
rečný knokaut jí uštědříte zdobe-
ním – malbou kobaltem, nebo pro-
škrabávání na způsob sgrafi ta. Vy-
táčet ale tvary na hrnčířském kru-
hu, to už chce zkušenou ruku. Ve 
školním sklepení se točí a točí, 
nadšencům rostou na kruzích 

první dózy, začátečník je překva-
pen, jak snadno se tvar „rozdrbne“, 
rozhodí, pak můžete začít znovu… 
A když vám nakonec lektoři ještě 
zavážou oči, aby vás pobavili hrou 
Na slepého hrnčíře, to se pak točí 
už celý svět.

LILIANA AGNES

KERAMIKEM NA DVA DNY



TURISTICKÝ KURZ
Záměrem celého projektu byl hlavně 
pohyb a pobyt v přírodě, chození po 
horách a seznámení se.
Na turistický výlet se přihlásilo 27 
žáků, z toho se zúčastnilo 26. Ti byli 
pod dozorem dvou učitelů Mgr. Pet-
ra Janečka a MgA. Pavla Kozubíka.
Studenti vyrazili v pondělí ráno vla-
kem ze Svinova s tím, že zatím nevě-
děli, co je čeká. Start jejich výpravy 
s batohy na zádech započal v Branné. 
Během tří dnů navštívili Praděd a při-
lehlé vrcholy, potkali Šimoňáka a uži-
li si spoustu zábavy.

Celá výprava byla zakončena na Skřít-
ku, odkud jeli autobusem zpátky do 
Ostravy. 
Všichni se shodli na tom, že by si tu-
risťák znovu zopakovali. I přes fyzic-
kou únavu by si pár dnů na horách 
přidali. 
A proto, že jsme tam nebyli a nedo-
kážeme si představit, jak to vše pro-
běhlo, a popsat vtipné události, tak si 
pro vás výletníci připravili pár fotek 
s vtipným popiskem!

FILIP
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Když v dálce zahlédneš hospodu.

 
Ještě tolik centimetrů� nám zbývá… na mapě.

 
Bez práce nejsou pekáče!

 
Jděte po zelené…

 
Když máš hlad, nejsi to ty!

 
Jeden chlazený džusík mě vždycky položí.

 
Svobodomyslné šlapky.


