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Úvod 

Vážení čtenáři a čtenářky, 

vítáme Vás u dalšího vydání školního časopisu Delirium. Najdete zde recenzi na knihu 

i film, můžete si vyzkoušet křížovky námi vytvořené, když budete pátrat, najdete 

recept na zdravý koláč. Vytvořili jsme pro Vás i nějaké vtipné obrázky a hádanky. 

Tak s chutí do toho.       

Na tomto dílu se podílela celá 3. B. 
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ZAJÍMAVOSTI 

Anketa:  

(na tuto anketu nám odpovědělo 15 lidí) 

Bojíte se koronaviru? 

Ano: 5 

Ne: 10 

 

Chráníte sebe a své okolí rouškou nebo respirátorem? 

Ano: 15 

Ne: 0 

Z této ankety vyplývá, že 66,67 % respondentů z koronaviru 

strach nemá a 100 % respondentů chrání sebe a své okolí rouškou 

či respirátorem. 

Autor: Cvachová, Křečková 
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ZÁBAVA 

Hlášky 

DOPLŇTE JMÉNA UČITELŮ K DANÝM HLÁŠKÁM: 

Zkrátka tak to je a dál to neřešte…………………….. 

Jsme pozadu, nestíháme……………………………… 

Udělám ti červený nos………………………………… 

Vy jste syčáci…………………………………………… 

Já nejsem zákeřný, ale důsledný…………………….. 

Jsem profesionál………………………………………. 

To je ale příhodný stav na písemku………………… 

Křížovka 
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Hádanky: 

 

Lidé mě kupují, aby se najedli,  

ale nikdy mě nesní. Co jsem? 

 

Který den by byl zítra,  

kdyby včera bylo pět dní před dnem,  

který je po nedělním zítřku? 

 

V akváriu je celkem 10 rybiček. 

3 umřou, 2 se utopí, 4 odplavou. 

Kolik rybiček zůstane v akváriu? 

Autor: Kristýna Baštýřová 

Hlavolam: 
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Křížovka 2 

0 Doplňte hlavní města 
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ACROSS      DOWN 

1) Hlavní město Venezuely   2) Hlavní město Turecka 

6) Hlavní město Španělska   3) Hlavní město Zambie 

8) Hlavní město Sýrie   4) Hlavní město Uzbekistánu 

10) Hlavní město Švédska   5) Hlavní město Thajska 

11) Hlavní město Švýcarska   7) Hlavní město Vatikánu 

12) Hlavní město Tanzánie  9) Hlavní město Šalamounových ostrovů  

13) Hlavní město Vietnamu  

Autor: Adéla Machová 
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ZPRÁVY 

Konspirační teorie o koronaviru 

Rok 2020 se všem vryje do paměti hlavně kvůli viru jménem COVID-19. Tento vir se 

vyskytl v Číně již minulý rok. Nikdo si z toho ale nic nedělal. Zanedlouho se vir 

roznesl po celém světě. Mezi lidmi začala vládnout panika. Zavřely se školy a státem 

byla vydána opatření. S touto pandemií přicházejí i konspirační teorie.  

Někteří z nás si myslí, že pandemie je jen začátkem konce světa. Další konspirační 

teorie hovoří o tom, že vir je jen „zástěrkou“ mezi politickými boji mezi světovými 

velmocemi. Vir, uměle vytvořený Čínou, má zmenšit počet obyvatel na planetě Zemi, 

která už takhle je přetížená. 

Mnoho lidí jistou pandemii předpovědělo již dávno. Například v roce 1981 spisovatel 

Dean Koontz napsal knihu, která pojednává o jistém typu viru, který byl vyvinut ve 

vojenských laboratořích, které se nacházely v Číně. Také v roce 2018 Bill Gates 

předpověděl, že v blízké době postihne svět jakási pandemie, která přinese miliony 

obětí. 

I když už nákaze tímto virem podlehlo spoustu lidí, podívejme se na to z druhé strany. 

Například v nejvíce postižené Itálii nyní můžeme vidět v městských přístavech, 

např. v Benátkách, delfíny. Díky menšímu turismu se zde pročistilo jak ovzduší, tak 

i moře. Není tomu tak jen v Itálii, takto se uleví městům a přírodě ve všech státech 

světa. 

Autor: Martina Kleplová, Natálie Schwarzová, Veronika Konopová 

Pandemie, která nám zavřela školy 

Nový koronavirus se v posledních týdnech stal celospolečenským tématem. 

Dokladem jsou kromě velké pozornosti médií i vášnivé diskuze na sociálních sítích 

nebo vykupování roušek v českých lékárnách. Tato celosvětová epidemie pozavírala 

v roce 2020 české školy. 

Co je koronavir?  

Nese prozatimní označení Covid-19. Nyní se jedná o jeden ze sedmi známých lidských 

koronavirů. Koronaviry byly původně známy jen jako původci virových infekcí 

u zvířat. Jejich název je odvozen od samotného vzhledu těchto virů, jejich obal 

připomíná tvar sluneční koróny. 

2019-nCoV byl jako první objeven v čínském městě Wu-chan, jako hlavní příčina je 

považován rybí trh, kde syrové maso určené ke konzumaci přicházelo do styku 
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s živými zvířaty. Je dobře znám jen způsob šíření tohoto typu koronaviru, jeho 

příznaky, inkubační doba a lékaři ho umí bezpečně rozeznat od běžné chřipky. 

Co Covid-19 způsobí v lidském těle a jak je nebezpečný? 

Virus se projevuje kašlem, problémy s dýcháním a horečkou. Můžou se objevit i bolesti 

hlavy, svalů či bolest v krku. Vážnější virová infekce vede až k zápalu plic. Na tento 

vir už v Evropě zemřely desítky tisíc lidí. 

Jak probíhá léčba? 

Dosud nebyla nalezena žádná doporučená působící léčba.  Lékaři u pacientů léčí jen 

příznaky, a to většinou běžně dostupnými léky (např. paralenem). Dosud zatím vědci 

pracují na vynalezení nějakého účinného léku. 

Jak se chránit? 

Koronavirus se přenáší kapénkami, stejně jako většina respiračních onemocnění. 

K nákaze podle vědců většinou dochází mezi lidmi, kteří jsou v blízkém kontaktu 

dlouhodobě – příbuznými nebo kolegy v práci. Inkubační doba je týden až dva. Po 

návratu z ciziny jsou lidé dáni do domácí karantény. 

Návod, jak se před nákazou chránit, vydalo i české ministerstvo zahraničí. To 

například upozornilo, že zdravého člověka před nákazou spolehlivě neochrání rouška, 

ale respirátor.  Jako další ochrana slouží časté a pravidelné mytí rukou. 

Autor: Lucie Kolárová, Veronika Svobodová 
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RECENZE 

Recenze na film – Dánská dívka 

Film Dánská dívka vás zavede do Kodaně v době dvacátých let 

minulého století. Einer Wegener, který patří mezi nejznámější 

dánské malíře své doby, a jeho milující žena Gerda, která se snaží 

proslavit jako portrétistka, zde vyprávějí velmi emotivní příběh 

o jejich pozvolném borcení jejich harmonického vztahu. Celý 

strhující příběh začne jedna nevinná banální příhoda. Ve chvíli, 

kdy musí Gerda dokončit svůj obraz ze sérií baletních portrétů, jí 

nedorazí figurantka. Einer tedy svolí, že bude své ženě sedět 

modelem, oblečený v dámských šatech. Spojení s ženským 

elementem v Einarovi rozpoutá obrovský emocionální zmatek. 

Vyrovnává se s ním nejprve nevinnou hrou na tajemnou dívku 

Lili a později čím dál tím větším přesvědčením, že jen v ženském těle dokáže být 

šťastný. A byl by ochoten podstoupit všechno. Nakonec podstoupí transformaci, 

o kterou se v té době ještě nikdo nepokusil. Tímto dlouhým a náročným bojem ho 

provází jeho milující žena Gerda, která sice našla díky dánské dívce Lilli inspiraci pro 

své malby, přišla však ale o svého milovaného muže. Film končí smrtí Lili. Tento 

příběh je velmi silným důkazem toho, že když někoho milujete, umožníte mu, aby byl 

sám sebou i za cenu toho, že ho možná ztratíte. Určitě doporučujeme se na film 

podívat. 

Autor: Adéla Šejdová 

Recenze na knihu Nuly od Chucka Wendiga 

Je to zvláštní. I když se v počítačích skoro vůbec 

nevyznám, příběhy o hackerech čtu velmi ráda. Myslím, že to 

je trochu tím, že mě prostě baví sledovat hrdiny, jak si poradí 

se situací, ve které já bych vůbec nevěděla, co mám dělat. 

Knihu Nuly jsem začala číst hned, jak mi ji pošťák přivezl, 

a okamžitě jsem jí byla pohlcena! Je to příběh pěti 

outsiderů z hackerského prostředí. Každý je jiný. Jedna 

„Nula“ je starší černoch, dále tu je mladý pohodářský hacker, 

pak mladá muslimka, nechybí bezcitná tlusťoška ani 

nafoukaný zlodějíček, který je ve skutečnosti jenom příšerně 

vystrašený. Autor hackery nevykresluje jako moderní 

superhrdiny, ale jako lidi z masa a kostí, kteří se jenom shodou okolností ocitli ve 

špatný čas na špatném místě – a teď se snaží najít cestu ven. A hlavně přežít. Oceňuji, 

že autor nechal své hrdiny vtipkovat, dělat narážky na filmy… Polidštilo je to a přidalo 
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to knize na čtivosti. Nezapomeňte si připravit zásoby jídla a pití jako před zombie 

apokalypsou, protože jakmile knihu jednou otevřete, budete ji chtít přečíst co nejdřív. 

Děj totiž neplyne, děj se řítí kupředu jako data skrze optická vlákna, v každé kapitole 

čeká nějaké překvapení. Všudypřítomné vzrušení budují kromě akčního děje a zvratů 

i hromady mrtvých. Lidé v této knize nemají dlouhou životnost. Dokonce i náhodní 

kolemjdoucí se během několika okamžiků mohou proměnit v zuhelnatělou mrtvolu 

nebo kaši kostí a krve. 

Autor: Romana Petrlíková 
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ZDRAVÍ 

Zdravý recept 

Banánovo-kokosový koláč  

Máte–li chuť na něco sladkého a přitom osvěžujícího, 

zkuste si udělat náš banánovo-kokosový koláč. 

    Suroviny:  

2 ks banán, 2 ks vejce     1 lž. skořice mletá 

150 g ovesné vločky     1 lž. prášek do pečiva  

300 ml podmáslí     30 g kokos strouhaný  

 

Postup: 

Do mísy vložíme banány, vejce, ovesné vločky, přilijeme podmáslí, přidáme skořici a 

prášek do pečiva. Všechny ingredience spolu rozmixujeme mixérem. Nakonec 

přisypeme kokos a vše důkladně promícháme. Těsto následně vylijeme do dortové 

nebo koláčové formy (vyložené pečicím papírem nebo vymazané tukem a vysypané 

strouhaným kokosem). Pečeme na 180 °C asi 30 minut. Podáváme pro odlehčení 

např. se zakysanou smetanou nebo tvarohem a čerstvými borůvkami, prostě dle chuti. 

Autor: Adéla Machová 
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ZÁŽITKY 

Výlet do Poslanecké sněmovny 

Naše třída 3. B vyrazila 30. září 2019 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky se sídlem v Praze. Sešli jsme se v 5.55 hodin v budově českobudějovického 

nádraží. Do Prahy jsme dorazili s mírným zpožděním, neboť ten den foukal silný vítr, 

který cestu lehce zkomplikoval. 

Před budovou Poslanecké sněmovny jsme dostali rozchod, a měli tak možnost 

protáhnout se po dlouhé cestě vlakem, občerstvit se a prohlédnout si malebné 

malostranské uličky. 

Poslaneckou sněmovnu nám ukázal student filosofické fakulty Univerzity Karlovy, 

který byl zároveň i naším průvodcem. První zastávka byla v informačním středisku, 

kde nás seznámil s historii Parlamentu České republiky, s jeho úlohou ve společnosti 

a nakonec nám pustil krátký film o činnosti Poslanecké sněmovny. Poté jsme se 

přemístili do další místnosti, kde čekala ostraha budovy a proběhla bezpečnostní 

prohlídka všech zúčastněných. 

Předtím než jsme navštívili jednací sál, jsme si došli na WC, které bylo ze zlata, což pro 

nás byl ohromný zážitek. V jednacím sále jsme si všichni mohli vyzkoušet, jak se 

poslancům sedí ve sněmovních lavicích při hlasování. Ke zlepšení pohodlí si někteří 

z poslanců nosí vlastní polštářky, na nichž sedí po celou dobu jednání. Viděli jsme i 

tabuli s pevně daným zasedacím pořádkem jednotlivých politických stran. Po 

vyšlapání několika schodů jsme shlédli i z galerie hostů, a měli tak celý jednací sál jako 

na dlani. 

Měli jsme možnost se dozvědět, že i samotní poslanci jsou obyčejní lidé. Mají stejné 

potřeby jako všichni ostatní. I oni mají vyhrazené místo na kouření – a to malou terasu 

s krásným výhledem na stověžatou Prahu. 

Autor: Šárka Stejskalová 
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ROZHOVORY 

Rozhovor s paní učitelkou Hanou Čekalovou 

1. Čím jste chtěla být jako malá? 

Upřímně řečeno si to moc nepamatuji. Myslím, že jsem chtěla být každou chvíli něčím 

jiným. Možná malířkou. 

2. Kdy a proč jste se rozhodla učit účetnictví? 

Při druhé mateřské dovolené jsem si udělala pedagogické minimum, protože jsem už 

s myšlenkou učit trochu koketovala. Rozhodla jsem se téměř po třech letech práce u svého 

druhého zaměstnavatele. Nikoliv však proto, že bych byla v tehdejší práci nespokojená, ale 

protože jsem dospěla k rozhodnutí, že je na čase zkusit to, k čemu tíhnu. 

3. Naplňuje Vás vaše práce? 

Ano, tato práce mě naplňuje. Líbí se mi energie, která je ve škole všude kolem mě. 

4. Je na naší škole nějaký učitel/učitelka, kterého nemáte ráda? (nemusíte 

jmenovat) 

Nemohu říci, zda někoho mám nebo nemám ráda. Mít nebo nemít rád je spíše otázka osobní 

roviny, my se pohybujeme zejména v pracovní rovině. 

5. Proč jste se rozhodla učit zrovna na obchodní akademii? 

K této konkrétní škole mám velmi dobrý vztah, protože jsem zde sama studovala. Když jsem 

po těch letech znovu vkročila na půdu OA, dýchla na mě atmosféra, na kterou jsem ráda 

vzpomínala. 

6. Jste spokojená se svojí prací, nebo byste něco změnila? 

Jsem spokojená, ale jistě je co zlepšovat. Ráda bych ještě více zapracovala na probourání 

monotónnosti, ještě více na přizpůsobení výkladu tak, aby byl co nejsnáze uchopitelný, 

pochopitelný. 

7. Co se Vám líbí a nelíbí na této škole? 

Jak jsem již uvedla, líbí se mi energie. Líbí se mi také množství projektů, soutěží a jiných 

aktivit, které jsou pro žáky připravovány. Líbí se mi nahoře na sedmadvacítce :-) 

8. Jaké bylo Vaše studium na vysoké škole? 

Já bych své studium hodnotila jako bezproblémové. Nebylo plné probdělých nocí, bouřlivých 

večírků. Během studia jsem se osamostatnila, vdala, pracovala. Takže možná byste mě 

nazvali „konzerva“. 
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Rozhovor s paní učitelkou Janou Doležalovou 

Mgr. Jana Doležalová 

1. Čím jste chtěla být jako malá? 

Střídavě učitelkou (za katedrou jsem seděla cca už ve svých dvou letech - když jsem 

byla nemocná a neměl mě kdo hlídat, rodiče si mě brali s sebou do práce…) 

a spisovatelkou. 

2. Kdy a proč jste se rozhodla učit český jazyk? 

Podvědomě mě ovlivnilo prostředí, ve kterém jsem vyrůstala - pocházím 

z učitelské rodiny, oba moji rodiče učili češtinu, doma byla spousta knížek, hodně 

se u nás četlo. Největší impuls jít studovat bohemistiku na pedagogickou fakultu 

však přišel až na střední škole, kde jsem se setkala s báječnou češtinářkou Danuší 

Maxovou. 

3. Naplňuje Vás vaše práce? 

Učitelská práce je podle mého z 95 % sisyfovskou prací. Ale i kvůli těm 5 zbývajícím 

procentům ji má smysl dělat. 

4. Je na naší škole nějaký učitel/učitelka, kterého nemáte ráda? (nemusíte 

jmenovat) 

Profesně si vážím všech. 

5. Proč jste se rozhodla učit zrovna na obchodní akademii? 

Protože i já sama jsem absolventkou obchodní akademie. Na střední škole mě 

kromě češtiny bavila ještě technika administrativy (váš dnešní PEK), což je 

předmět, který se v tak velkém rozsahu nikde jinde než na obchodní akademii učit 

nedá. 

6. Jste spokojená se svojí prací, nebo by jste něco změnila? 

Teď bych vám s dovolením změnila hyperkorektní „by jste“ na „byste“ ve vaší 

otázce. Kdo vás má na češtinu? Ňáká Doležalová, co? 

7. Co se Vám líbí a nelíbí na této škole? 

Líbí se mi samozřejmě přestávky. Nelíbí se mi učit šestou hodinu v pátek, strašně 

závidím těm davům odcházejícím po páté hodině domů na víkend. 

8. Jaké bylo Vaše studium na vysoké škole? 

To bylo pět nejkrásnějších let v mém životě! 

Autor: Tereza Cvachová, Kristýna Křečková 
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ZÁBAVA  

Autor: Tereza Jagrová, Natálie Havlíčková 

 


