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The magazine which you are holding 
in your hands is the result of a very 
successful experiment. As a language 
school, we work hard to identify and 
apply the right teaching method which 
would help our students to really learn 
a foreign language. And because we all 
know that there is no miracle technique 
how to learn a foreign language fast, 
we tried to apply the most basic and 
at the same time the most effective 
teaching method – project learning. 

In our case, the technique involves 
all participants of the teaching process: 
students, teachers and the school. 
It should be said that all the 
components mentioned above 
are equally important in language 
education and the result will never 
be optimal without their active 

interaction and mutual cooperation. 
Sure, a student has to be active and 
be involved in study with a certain 
level of enthusiasm and determination. 
For that, however, he/she needs 
a teacher who would encourage the 
student’s activity with appropriate 
motivation. In order for a teacher 
to be able to do that, he/she needs 
support from a school and room for 
creative work and enjoyment of work. 
That is why we came with the idea 
to give our teachers and post-secondary 
school students an opportunity to try 
to create together something which 
would not only prove their language 
skills, but also would become an 
effective language tool for other 
students and teachers, as well as be 
amusing reading for the general public. 
And because our school will celebrate 
a 10-year anniversary next year, we 
feel we have become something of 
specialists in our field. Even though we 
anticipated a certain level of passivity 
from our students and teachers, we 
were pleasantly surprised by their 
attitude. All the students got down to 
work writing the articles in a foreign 
language with unusual zeal and joy. The 
articles handed over to us by teachers 
were of splendid quality. All that was 
packaged in a sophisticated design 
and the result... see for yourselves! 
We will be pleased if you send us your 
opinion – we are planning to issue 
another (an improved?) issue next year.

I would like to disprove the notion that 
young students are often passive or lazy 
and teachers too little creative. I think 
(or rather, I am sure) that the mistake 
lies in attitude. In whose attitude? That 
is the topic for our next editorial.
I wish you good fun with our new 
magazine and hope that it will bring 
you some kind of inspiration in the area 
of attitude to language study☺. 

Dáša Pelikánová

PELICAN NEWS

EDITORIAL
Časopis, který právě držíte v rukou, 
je výsledek velmi úspěšného 
experimentu. Jako jazyková škola 
vynakládáme nemalé úsilí na to, 
abychom objevili a posléze aplikovali 
takovou učební metodu, která by 
našim studentům pomohla skutečně 
se naučit cizí jazyk. A protože všichni 
víme, že zázračná technika, jak cizí 
jazyk ovládnout rychle, neexistuje, 
zkusili jsme aplikovat nejzákladnější 
a současně nejúčinnější učební 

metodu – projektovou výuku. V našem 
případě zahrnuje všechny vzdělávací 
složky: studenta, učitele a školu. 
Je nutné poznamenat, že všechny 
komponenty jsou při jazykovém 
vzdělávání stejně důležité a bez 
jejich aktivního zapojení a vzájemné 
spolupráce nebude nikdy výsledek 

takový, jaký každý student jazyka 
očekává. Student musí být sám 
aktivní a do studia se pustit s jistým 
entusiasmem a odhodláním. K tomu 
ovšem potřebuje učitele, aby jeho 
aktivitu povzbudil přiměřenou 
motivací. Aby to lektor dokázal, 
potřebuje podporu ze strany školy, 
prostor pro kreativní práci a pro 
radost z ní.
Přišli jsme proto s nápadem dát našim 
učitelům a studentům pomaturitního 
studia příležitost k tomu, aby zkusili 
dohromady vytvořit něco, co by nejen 
prokazovalo jejich znalost jazyka, 
ale součastně by se stalo účinnou 
učební pomůckou pro další studenty 
a učitele nebo zábavným čtením pro 
širokou veřejnost. A protože naše 
škola příští rok oslaví 10 let od svého 
vzniku, můžeme říci, že jsme v našem 
oboru jistými odborníky. Vycházejíce 
tedy ze zkušeností, počítali jsme při 
svých plánech s určitou pasivitou ze 
strany studentů i lektorů. Ale právě 
naopak… Byli jsme jejich přístupem 
velmi mile překvapeni. Všichni 
studenti se do psaní jednotlivých 
článků ve vyučovaném jazyce pustili 
s neobvyklou chutí a radostí. Učitelé 
nám odevzdali články v nebývalé 
kvalitě. To vše se zabalilo do 
sofistikovaného designu a výsledek… 
posuďte sami! Budeme rádi, když nám 
svůj názor napíšete, jelikož se příští 
školní rok chystáme vydat další, možná 
vylepšené číslo.

Ráda bych vyvrátila názor, že mladí 
studenti jsou většinou pasivní a líní 
a lektoři málo kreativní. Myslím, 
nebo spíše jsem si jista, že chyba je 
bezesporu v přístupu. V přístupu koho? 
To už je téma pro příští editorial.
Přeji příjemnou zábavu s naším 
časopisem a doufám, že vám přinese 
jistou inspiraci, jak ke studiu cizího 
jazyka přistupovat☺.

Dáša Pelikánová

EDITORIAL
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V. Leigh sagte: „Die richtige Dame trägt kein 
Kleid. Sie erlaubt dem Kleid, dass es auf ihr 
getragen werden kann.“
Unsprünglich entstand die Kleidung als Mittel 
gegen Wetterbedingungen. Später trugen 
die Leute verschiedene Kleidungstücke aus 
moralischen und ästhetischen Gründen.
Wir konzentrierten uns in diesem Artikel 
auf die Veränderungen der Mode im 20. 
Jahrhundert.

DIE 20ER UND 30ER JAHRE
Diese Zeit wurde durch Feminismus und 
den 1.Weltkrieg beeinflusst. Die Frauen 
ersetzten die Männer in vielen Bereichen. Das 
Hauptsymbol der Schönheit war dünne Figur 
mit flacher Brust und langen Beinen.
Die kürzeren Röcke wurden zum 
Wahrzeichen dieser Zeit. Seit 1926 kam der 
sportliche Dreiviertelmantel oder das Tweed-
Kostüm auf die Szene. Die Hauptfarben 
waren beige, grau und schwarz in der 
Kombination mit dem Muster Fischknochen 
und Hahnspur. 
Amerikanischer Designer Bocher führte auf 
den Markt die Shorts. Die Wirtschafstkrise 
zwang auch Mode zur Produktion der billigen 
Varianten. Viele Modedesigner wechselten die 
Naturmaterialien für einen künstlichen Faden.
Die Mode in dieser Zeit wurde von der 
Designerin Coco Chanel beeinflusst.

MODE NACH DEM ZWEITEN 
WELTKRIEG
In den 40er Jahren trugen die Frauen Röcke 
im A-Schnitt. Ihre Bekleidung war meistens 
schwarz und sie hatten kein Make-up am 
Gesicht. In den 50er Jahren wurden die 
Hose zum üblichen Stück im Kleiderschrank 
jeder Frau. Das Fotomodelling begann sich 
zu entwickeln und die Models wurden auch 
draußen fotografiert.

MODE DER 60ER JAHRE
Grundsätzlich waren für die Mode 
Bewegungen „Hippies“ und „Rockerstil“. 
Die Rockers trugen Lederjacken und Schuhe 
für Motorradfahren. Dieser Stil stellte sich 
im Film „Grease“ mit J. Travolta vor. 
Hippies hatten das Stichwort: „Frieden 
und Liebe“. Für ihre Mode waren typisch: 
Haarbände, glockige Jeans, Blumenmuster 
und augenfällige Accesories. Die Hippies 
kannten den magischen Kult, freie Liebe 
und Drogen (vor allem LSD). In den 60er 
Jahren verband sich die Mode mit dem Kunst. 
Der bekanntesten Künstler war Andy Warhol.
Der interessante Modeldesigner war Paco 
Rabonne. Er machte die Modelle aus Plastik, 
Metall, Glas, Papier oder Schokolade. 
Dank ihm begannen die schwarzhautigen 
Models auf den Modenschauen Kleidung 
vorzuführen. Die wichtigen Leute für die 
Mode in dieser Zeit waren Beatles, Rolling 
Stones, Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix, 
Brigitte Bardot und Marilyn Monroe. 
Die Stadt der Mode war nicht nur Paris, aber 
auch London, Roma und Milano. 

DIE 70ER JAHRE
Der Anfang der 70er Jahre war mit 
„Blumenkindern“, Etnostil und Afrolook 
verbunden. Für diese Stile waren Schuhe mit 
der Plattform typisch. Es gab damals viele 
Änderungen bei den Sonnebrillen, dh. starke 
Einfassungen und groβe Gläser. In der 
Kleidung waren Miniröcke immer populär. 
Hippies propagierten Etnomode und andere 
Stile. Sie trugen grosse Blumenmuster, Batik 
und Papageifarben, es ging aus LSD und 
Vorstelllungen aus. 
Die Helden vom Film „Fieber der 
Samstagsnacht“ oder vom Musical „Hair“ 
waren sehr beliebt. 
Die bekannteste Modedesignerin war 
Vivienne Westwood.

DIE 80ER JAHRE
Das Wahrzeichen der 80er Jahre war der 
sg. „Yuppie-Stil“. Die Männer zogen sich 
„Manager-Stil“ (die Anzüge von den Firmen 
Armani, Hugo Boss, Ralph Lauren usw.) an. 
Je reicher man aussah, desto besser.
Männliche Siluett wurde durch groβe 
Füllungen betont. Die Frauen trugen die 
passenden Kostüme. Die abendliche Mode 
wurde ein bisschen agressiv; hier erchienen 
verschiedene Ballonröcke, die Puffärmel, 
die blitzenden Stoffe und bunte Farben.
Der bekannteste Designer von der 
abendlichen Kleidung war Christian Lacroix. 
Die Vorkämpferin der Mode bei den 
Frauen war Madonna und bei den Männern 
Michael Jackson.

Die bequeme Sportkleidung 
von den Marken Adidas, Nike, 
Reebook war sehr populär. 

DIE 90ER JAHRE 
Am Anfang der 90er Jahre 
waren die Supermodels Frauen, 
die sehr schlank und prachtvoll 
waren. Am bekanntesten waren: 
Evangelista, Crawford, Schiffer 
und Campbell. Sehr populär 
zu tragen waren karierte Hemde, 
Jeans, Jeans-Westen und Converse 
Schuhe. Später dachten Designer 
spezielle Push-up-BH und Shape-
up-Höschen aus, weil Damen 
perfekte Figur haben wollten. 
Die beliebtesten Marken waren 
Versace, Armani oder Prada. Auch 
Männer wollten gut aussehen, 
deshalb begannen sie auffällige 
und farbige Bekleidung zu 
tragen. Sehr populäre Accesories 
waren Tättowierungen, Piercing 
und extravagante Hals- und 
Handketten oder Ohrringe.
Und wer bestimmt die 
Modentrends in dieser Zeit? 
Bestimmt sind das Sarah Jessica 
Parker, Madonna oder Victoria 
Beckham.
▄

TÉMA TOPIC

KLEIDER 
MACHEN 
LEUTE

Since September we have been meeting at school every day
well, fortunately it doesn't have to be on Sunday.
We are fond of German and Germany
they say it's boring, but no, it's funny.

We mixed it up with modern fashion
and worked hard on our magazine creation.

Mostly, we are she-friends
following spring/summer trends
We have some guys here interested in fashion, too
They say they are not but believe us, it is true.

We hope you'll like our text
„Tschüs“ and look forward to the next. ☺

Poprvé v září jsme se viděli,
snad každý den, jen ne v neděli.
Hlavní, co nás pojilo, byla němčina
a tím plno srandy začíná.

Když s módou jsme to spojili, 
dobrý článek jsme zplodili.

 Je tu převážně ženské pohlaví,
 které vždycky móda pobaví,
 ale i pár kluků, co tu je
 letošní trendy sleduje.

Tak vám přejem pěkné počtení,
„Tschüs“ a mnoho nadšení. ☺ 

Mgr. Marie Báčová učí češtinu, češtinu pro 
cizince a němčinu. Baví ji cestování a v létě 
bývá k zastižení jako průvodkyně v Alpách, 
na Korsice nebo Kanárských ostrovech. 
Ve výuce klade důraz na konverzaci a na 
to, aby studenti s přehledem zvládli 
každodenní situace v cizím jazyce. Stále 
vymýšlí nové hry a zajímavosti, protože si 
myslí, že výuka má i bavit!

Marie teaches Czech, Czech for 
foreigners and German. She enjoys 
travelling and during the summer you 
can meet her in the Alps, in Corsica, 
or in the Canary Islands. In her lessons 
she places an emphasis on conversation 
and providing her students with skills to 
cope with everyday situations. She never 
gets tired of inventing new games and 
activities because she says that learning 
should be also fun!

MARIE
BÁČOVÁ

Na tvorbě této rubriky se podíleli/
This section was created by:

Mgr. Báčová Marie
Bartošíková Adriana
Blažková Eva
Ducháčková Martina
Halvová Simona
Hašková Verča
Hudcová Monika
Jebasová Tereza
Jedličková Radka
Klajba Martin
Kratochvílová Hanka
Krutílková Martina
Liška Marek
Marková Soňa
Plachá Mirka
Sedláčková Petra
Svobodová Lenka
Trčková Pavlína
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Dobrý den, znáte zemi vína a sýrů? 
V našem kurzu francouzštiny 
jsme se naučili už tak dobře 
francouzsky, že můžeme objevovat 
celou Francii. V tomto článku 
bychom s vámi chtěli poodhalit 
několik francouzských regionů, 
protože Francie není jen Paříž. 
Můžeme zde najít regiony známé 
svými sýry a víny, vyhaslými 
sopkami, megality, lesy a krásným 
mořským pobřežím. Najděte 
inspiraci v našem článku a vydejte 
se objevit Francii.

Have you heard about the country 
of wine and cheese? Thanks to 
our course of French we can 
speak French fairly enough and 
now we are able to discover all 
France. In this article, we would 
like to introduce you to selected 
French regions since France 
is not only Paris. We can find 
here places known by its wines, 
volcanos, menhirs, forests and 
beautiful sea costs. Let's find 
an inspiration in our article and 
prepare for your visit of France. 

BONJOUR EN 
FRANCE!
CONNAISSEZ-VOUS LE PAYS DE 
VIN ET DU FROMAGE ?

Dans notre cours de français, nous avons 
déjà appris à parler si bien français que nous 
pouvons partir en voyage et découvrir toute 
la France. Dans cet article, nous voulons vous 
faire découvrir quelques régions françaises 
parce que la France, ce n'est pas seulement 
la ville de Paris mais aussi un pays de régions 
variées. On peut y trouver des régions du vin, 
des volcans, des menhires, des forêts et des 
côtes de mer très belles.
Trouvez de l'inspiration de notre article pour 
préparer votre séjour en France... 

LA 

BRETAGNE
Avec ses 2730 km de côte, ses villes 
portuaires, ses stations belnéaires, ses îles et 
ses îlots, la Bretagne est d'abord un pays de 
mer aux nombreux paysages très variés. 
La région de Bretagne comprend quatre 
départements: La Finistère, les Côtes 
d'Armor, le Morbihan et l'Ille et Vilaine. 

C'est vraiment une belle région et il n'est 
pas surprenant que c'est la deuxième région 
après la Côte d'Azur à accueillir le plus 
grand nombre de séjours touristiques sur 
son territoire.
Cette région vous propose une visite du pays 
ancien, pays des Celtes, pays des dolmens 
et des menhires, pays mystérieux de Roi 
Atrhure et ses chevaliers de la table ronde et 
de l'enchanteur Merlin dont la légende est liée 
avec la Forêt de Brocéliande (nom mystique 
de l'actuelle forêt de Paimpont) qui se trouve 
près de Rennes.
Ce sont surtout des espaces naturels qui 
méritent de faire des excursions touristiques. 
Parmi eux, c'est le Parc Naturel régional 
d'Armorique qui s'étend à l'extrémité 
de la péninsule bretonne.

PROVENCE-
ALPES-CÔTE 
D’AZUR
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
regroupe six départements du sud-est de la 
France. Cette région attire des touristes par 
sa nature, la côte de la mer méditerranée, 
le massif des Alpes et le paysage pittoresque 
avec des fameux champs de lavande 

connus des photos romantiques, ... tout 
ça fait de ce territoire la première région 
touristique d'Europe.
Si vous passez les vacances ici, vous pouvez 
vous réjouire du chant des cigales et du ciel 
bleu azur. En été, tout le monde se précipite 
vers ses plages, ses palaces, ses casinos et des 
destinations de renomée mondiale. Ce sont 
par exemple les plages du Lavandou, Borme 
les Mimosas, le charmant village provençal 
de Saint Tropez ou la croisette de Cannes.
Toute la région propose des activités diverses 
comme le ski en montagne, des activités 
nautiques, canoeing et rafting sur les 
rivières alpines.

ALSACE
Vous n’avez jamais visité l’Alsace ? Quel 
bonheur d’avoir encore tant de belles choses 
à découvrir ! L’Alsace est une région aux 
paysages de plaines, de forêts, de planteaux 

calcaires et de reliefs montagneux. Cette 
région aussi compte le plus grand nombre de 
châteaux féodaux au kilomètre carré, celui du 
Haut-Koenigsbourg est l’un des monuments 
les plus visités de France. 
Si vous ne cédez pas à la tranquilité 
du paysage, vous pouvez visiter l’un de 
ces places : Saverne, Strasbourg, Colmar 
ou Mulhouse. Par exemple à Strasbourg, 
il y a beaucoup à voir : Le parlement 
Européen, La Rosace de la Cathédrale 
ou l’inoubliable Marché de Noël. Mais 
ce qui est le plus intéressent, c'est La route 
des vins d’Alsace !!! Cette route consiste de 
la dégustation du vin (Pinot Blanc, Pinot Noir, 
Riesling, Muscat...), visites de vignobles et de 
la découverte du pays où la vie devient une 
forme d’art... 
Alsacez-vous!

AUVERGNE
L’Auvergne est une vieille région française 
du sud-ouest de la France qui a pour 
capitale administrative Clérmont-Ferrand. 
C'est une région montagneuse et forestière 

du Massif central où des châteaux et des 
églises fortifiées rappellent le passé difficile. 
Mais c’est l’hiver rude et interminable qui 
a façonné l’architecture massive des fermes 
aux ouvertures étroites.
Les lacs et les volcans éteints offrent 
aux randonneurs une nature préservée. 

Les deux parcs naturels régionaux des 
Volcans d’Auvergne et du Livradois-Forez 
représentent la richesse naturelle de la région. 
Aux alentours de Clermont-Ferrand, le Puy de 
Dôme est le plus visité et le plus célèbre des 
volcans de France.
La ville aux allures mystérieuses du Puy 
en Velay, les villages médiévaux du Pays 
d‘Aurillac, les maisons aux murs de lave 
noire attirent aujourd’hui de nombreux 
touristes. La route des 50 Châteaux 
d’Auvergne ou les 500 églises romanes sont 
des destinations de qualité au riche patrimoine 
architectural et culturel

VOCABULAIRE
le volcan – sopka
les villes portuaires – přístavní města
la station belnéaire – lázně
l'île – ostrov
l'îlot – ostrůvek
le chevalier – rytíř
l'enchanteur – kouzelník
mériter – zasloužit si
la péninsule – poloostrov
attirer – přitahovat
le champs de lavande – pole levandule

TESTEZ-
VOUS ! 
QUE SAVEZ-VOUS DE LA 
FRANCE?

1. Qu'est-ce que le TGV ?
a) un train
b) un métro
c) un avion

2. Quel est le fleuve qui traverse Paris ?
a) La Saône
b) Le Rhin
c) La Seine

3. Qui a écrit « Le Dormeur du Val » ?
a) Verlaine
b) Rimbaud  
c) Voltaire

4. Qu'est-ce que « La Marseillaise » ?
a) un plat traditionnel
b) l'hymne national 
c) une équipe de football

5. Lequel de ces pays n'a pas de 
frontière avec la France ?
a) L'Italie
b) L'Espagne
c) L'Autriche

6. Quel est le nom de la région située au 
sud de la Fance en bord de mer ?
a) La Côte d'Emeraude   
b) La Côte d'Amour  
c) La Côte d'Azur

7. Combien de régions comporte la 
France ?
a) 15 
b) 22    
c) 34

8. Qui a chanté «non, rien de rien, je ne 
regrette rien»?
a) Jacques Brel    
b) Edith Piaf   
c) Charles Trenet

9. A Paris, quel monument se trouve sur 
une île ?
a) la Tour Eiffel    
b) le Sacré Coeur  
c) Notre Dame

10. Quelle région est célèbre pour ses 
volcans ?
a) L'Auvergne
b) La Picardie
c) La Bourgogne

Na tvorbě této rubriky se podíleli / 
This sections was created by

Mgr. Hubálková Helena
Klímová Anežka
Kovářová Magdaléna
Kristýn Jakub
Michaličová Alexandra
Šaferová Nicol
Wolfová Adéla
Žižková Tereza
Hrušková Marta

CESTUJEME TRAVELING AROUND

TRAVELLING AROUND
CESTUJEME

Mgr. Helena Hubálková je lektorka francouzštiny. Její práce je zároveň jejím koníčkem, 
protože má ráda francouzský jazyk, kulturu a umění vychutnat život. Zajímá se také 
o španělštinu a ráda objevuje frankofonní a hispanofonní svět. Jejím snem je vidět své 
jméno na přebalu knihy, kterou přeložila. Zbožňuje víno, zejména to moravské.

Helena is a French teacher. Her job is also her hobby because she loves the French 
language, culture and the art of enjoying life. She is also interested in Spanish and 
she likes discovering the francophone and hispanic worlds. Her dream is to see her 
name on the cover of a book that she translated. She adores white wine, especially 
the Moravian one. 

C'EST À VOUS MAINTENANT  
DE DÉCOUVRIR LA FRANCE !
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MY LOVELY

CHAMELEON
NOTEBOOKS IN PORTUGAL

In Atelier Zidlicky, we know from 
experience that the best ideas always 
appear on paper. The tip of a pen gliding 
on a blank sheet of paper is a sensuous 
and inspiring experience. 
As a result of these passions ‘My Lovely 
Chameleon’ notebooks were created. 
Our ‘Lovely Chameleon’ notebooks are 
the perfect background to encourage 
the birth of new ideas, to capture the 
transience of the moment, and to be 
there for you. 
Atelier Zidlicky has prepared notebooks 
and magazines for the Language School 
PELIKAN and we can design an exclusive 
collection for you with all our pleasure!

Enquiries and further information  
on www.atelierzidlicky.eu  
and www.mylovelychameleon.com

Chameleona na 
cestách využijete 
různě. Pro klasiky 
však doporučujeme 
použít tužku či pero.

You can use 
Chameleon 
notebooks in any 
way you wish when 
travelling. However, 
we recommend 
using pen or pencil.

V Atelieru Židlický ze zkušenosti víme, 
že ty nejlepší nápady vždy zachytíme 
na papír. Psaní je smyslová záležitost. 
Klouzání hrotu pera po nepopsaném 
listu je inspirativní. Z této vášně vznikly 
sešity My Lovely Chameleon. Chtěli 
bychom, aby pomohly na svět novým 
myšlenkám, aby zachytily pomíjivost 
okamžiku, aby tu byly pro vás. Naši lidé 
připravují sešity a časopis pro jazykovou 
školu Pelikán a s radostí navrhnou 
exkluzivní kolekci i vám! 

Objednávky a další informace  
na www.atelierzidlicky.eu
a www.mylovelychameleon.com



PELICAN MAGAZINE I 12 PELICAN MAGAZINE I 13

MGR. ET MGR. 
LENKA KROUPOVÁ 
se věnuje výuce angličtiny 
a španělštiny. Práce na 
vzdělávacích projektech je pro ni 
zdrojem radosti a každodenního 
překvapení. Má kontroverzní vztah 
k vaření a váží si otevřené mysli 
a srdce. 

Lenka is a Spanish and English 
teacher. Work on educational 
projects is a source of joy 
and daily surprises for her. 
She has a controversial 
relationship towards cooking 
and she appreciates open minds 
and hearts.

DWANE L. LARKIN, 
známý jako Scion Priest, se 
pohybuje v hudebním průmyslu 
od roku 1998 a od roku 2002 učí 
angličtinu. Rád druhým pomáhá, 
aby se dorozuměli v cizím jazyce. 
Dobrodružství je největší zábava 
a nebezpečí jeho života, ale jak 
říká, trocha riskování k tomu 
patří. Život totiž rád vychutnává 
naplno☺. Je rád, když může 
druhé rozesmát, což v žádném 
případě není slabost! 

Dwane L. Larkin, known as Scion 
Priest, has been in the music 
industry since 1998, and working 
with the English language since 
2002. He enjoys helping others to 
communicate better in English. 
Adventure is the biggest fun and 
danger in his life but, as he says, 
risk is a part of the game of life, 
so he enjoys living as much as 
he can ☺ He believes that life 

is more fun when you can make 
others smile and this is by no 
means a weakness! 

INTERVIEW WITH 
SCION PRIEST, AN 
AMERICAN RAPPER 
LIVING IN THE  
CZECH REPUBLIC
Naše skupina pozvala na kus 
řeči velice zajímavou osobnost, 
amerického rappera Scion 
Priesta, který mimo jiné učí na 
naší škole angličtinu. Mluvili jsme 
s ním o hudbě, hromadné dopravě 
a tajemném městě Kraslice, 
osmém divu České republiky 
(bohužel jsme se nestihli usnést 
na tom, které jsou ty předchozí 
divy). 

Our group has invited a very 
interesting personality for 
a friendly chat – the American 
rapper Scion Priest who 
incidentally happens to be 
our English teacher as well. 
We talked about music, the 
teacher's pets, public transport 
and the mysterious city of 
Kraslice, the eighth wonder of 
the Czech Republic (sadly, we 
haven't discussed what the other 
seven wonders are). 

WHAT IS THE MOST 
INTERESTING PLACE YOU HAVE 
BEEN TO?

Kraslice! Because on the way there they 
showed me some giant mountain that had 
a lake around it. I had never seen a water-
way shipping system in this country before 
this. I only thought of the Czech Republic as 
a landlocked country, so I was surprised to 
see a system like that. Every day I'm learning 
something new about this place. 

WHAT IS YOUR HOMETOWN?
That'll be difficult. I lived in several cities 
when I was young, and the first city that 
I can remember is called Trenton, Florida. 
It is a small town, maybe the size of Říčany 
u Brna. The city is still segregated. You 
know, one side of the city is mainly black 
residents and the other half is white. The peo-
ple are slowly integrating. But for the most 
part, the city was segregated last time I saw 
it. So the USA hasn't changed so much, but 
the propaganda machine is working harder 
than ever.

WHEN YOU TEACH, DO YOUR 
STUDENTS MAKE SOME 
MISTAKES THAT MAKE YOU 
SMILE?
I don't laugh at my students and I don't smile 
when they make mistakes. When my students 
make mistakes, I correct them and I think 
that's the way it should be. If I'm laughing 
it is with my students not at them.

DO YOU HAVE ANY PETS?
No, I don't. Ok, I have got my students :-) 
My landlord has a pet and my landlord's son 
is my best friend in this country. So it's the 
closest thing I have to a pet. He is a bulldog. 
He is really big in the front of his body and 
the back is really small. This dog can barely 
walk. My landlady was walking the dog on 
Sunday and I just happened to be com-
ing home. I saw her walking the dog and 
I stopped to talk as always because she likes 
practising English on me. She asked me if 

I can carry the dog in. So I took the front and 
I started lifting and she took the back legs. 
I realised this dog weighed more than some 
of the weights I was lifting in the gym. So 
that's my pet.

ARE YOU A GANGSTER?
There was a rumour circulating around that 
I was a gangster. No, wait, it is better if I'm 
not going to answer this question. 

SO ARE YOU A RAPPER?
Rapper, singer, yes. Now I have several 
shows and I'm making a comeback with my 
music. I have a single right now, it is free for 
download on Facebook and it is displayed on 
Youtube. You can see the clip. It will show 
you some of the most famous people that 
I have met and worked with. Scion Priest is 
the official trademark name. And Hero Scion 
Priest is how you can find me on Youtube.

DO YOU LIKE KAREL GOTT?
Interestingly enough, he is one of the coolest 
guys in the Czech celebrity range. 

WHO ARE YOUR FANS? 
My fans are everyone from the age of 10 
up to the age of 70. I've got fans all over. 
I've signed some girl on the chest, I've 
signed heads, foreheads, backs, hands. Yeah, 
I haven't signed underwear. ☺

DOES THE PUBLIC TRANSPORT 
SMELL?
I think that summer is a very special period. 
And I don't think that public transport smells, 
I think that lots of people smell....a lot. You 
know, there are days when you forget to put 
your deodorant on and you get on the hot hot 
tram and the smell mixes from all the people 
together, and those who stink, stink…  
it happens.☺

AND WHAT ABOUT OLD LADIES 
AND GETLEMEN PUNCHING YOU 
IN THE TRAM?
The old people here have very little respect 
at times. ☺ I have been pushed, I've been 
kicked, and I've been punched. That's funny 
stuff. 

THANK YOU, SCION PRIEST, FOR 
THIS LOVELY CHAT.
▄

READ THE 
INTERVIEW 
AND MARK THE 
SENTENCES T 
(TRUE), F (FALSE) 
OR DS (DOESN'T 
SAY).

– Scion Priest is related to Karel Gott.

– Kraslice is the name of Scion 
Priest's recent single.

– His speciality is lifting bulldogs instead 
of weights in the gym.

– Scion Priest refuses to give autographs 
on a piece of paper.

– Scion Priest is a broad-minded, 
talkative guy with great sense of humour. 
(little hint here – this is 100% true)

Na tvorbě této rubriky se podíleli/This 
section was created by
Mgr. et Mgr. Kroupová Lenka
Dvořák Jackob
Hanáková Bara
Handl Lukas 
Hašková Fuchsia Veru
Chvátalová Christy
Klimešová Veru
Konečná Lucy
Krutílková Martina
Macek Peter
Schmidtová Markét
Schusterová Hanka
Šulcová Claire
Wolfová Áda

ROZHOVOR 
INTERVIEW 
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Bc. Hana Crhová působí jako 
lektorka němčiny. Vyučování 
se jí stalo koníčkem, jemuž by 
se chtěla věnovat i nadále. Kromě 
vyučování se sama ráda učí cizí 
jazyky, cestuje a čte. Nedá dopustit 
na Agathu Christie.

Hana works as a German teacher. 
Teaching German has become 
her hobby and she wants to 
continue teaching in the future. 
Apart from German, she likes 
learning foreign languages, 
loves travelling and reading. She 
has fallen in love with Agatha 
Christies's books.

Zdravíme! My holky z němčiny, 
Martina, Míša a Blanka, jsme 
vždycky měly rády Heineho 
básničku o víle Lorelei. Nyní po 
6 měsících intenzivního studia 
němčiny už nepotřebujeme český 
překlad. Rády bychom tohoto 
básníka představily i vám spolu 
s jeho slavnou romantickou 
básní. Pomáhá nám v tom naše 
lektorka Hanka.  

Hello! We, Martina, Michaela and 
Blanka, are students from the 
German group. At school we have 
always admired Heine’s poem 
Lorelei. Now, after 6 months 
of studying German, we can 
understand it in the original 
German version. We would like to 
introduce the great German poet 
Heine and his famous romantic 
poem to you with the support of 
our teacher, Hana Crhová.

VÁBENÍ LORELEI 
TEMPTATION OF 
LORELEI

HEINRICH 
HEINE
Heinrich Heine  kann man neben Goethe 
als einen der größten deutschen Dichter 
bezeichnen. Er wurde am 13. Dezember 
1797 in Düsseldorf in einer armen 
jüdischen Familie geboren. Nach dem 
Wunsch seiner Eltern sollte er Händler 
werden, er erfüllte aber den Wunsch 
seiner Eltern nicht und wurde zum 
Journalisten. In seiner Jugend verließ 
er das Judentum und ließ sich taufen. 
Seine politische Dichtung provozierte die 
offizielle Macht und deshalb musste er 
Deutschland verlassen. In Paris versuchte 
er als Journalist zu arbeiten. Seine 
scharfe politische Kritik war aber nicht 
einmal in Frankreich begrüßt, was auch 
existentielle Probleme mitbrachte. Das 
Ende seines Lebens war sehr traurig. 
Im Jahre 1884 wurde er fast blind und 
schwer krank. Der große deutsche 
Dichter Heine starb am 17. Februar 
1856 in Paris. 

Die Lorelei  ist wahrscheinlich  Heines 
berühmtestes Gedicht aus dem Jahre 
1822. Das Gedicht erzählt über eine 
wunderschöne Meerjungfrau, die schöne 
goldene Haare hatte. Sie saß auf dem 
Felsen und sang. So bezauberte sie viele 
Männer, dessen Schiffe wegen dem 
schönen Gesang scheiterten. Lorelei 
wollte diesen Fluch brechen. Sie stürzte 
in die Felsen und starb. 
Nach dieser Figur ist in Deutschland 
ein Felsengebiet benannt. Die Lorelei 
gehört zur UNESCO-Welterbe. Es liegt 
am östlichen rechten Rheinufer in St. 
Goar. Die Geschichte von Lorelei hat einen 
realen Hintergrund: gerade in diesem 
Gebiet ist der Rhein am schmalsten. Es 
kam tatsächlich zu vielen Unfällen und 
Scheitern von Schiffen. 

HEINRICH HEINE,  
DIE LORELEI
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin,
Ein Märchen aus uralten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt,
Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr gold'nes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar,
Sie kämmt es mit goldenem Kamme,
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewalt'ge Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe,
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh'.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn,
Und das hat mit ihrem Singen,
Die Loreley getan.

HEINRICH HEINE, 
LORELEI

Já sám nevím proč, co to značí,
že jsem tak zamyšlen,
ta prastará pověst k pláči
mě týrá dnes po celý den.
Vzduch ochladl, už se stmívá
a tiše plyne Rýn,
zář slunce dohořívá
a na hory pad stín.

Na skále sedí panna,
má démantový pás
je celá ošperkovaná,
češe si zlatý vlas.
Má zlatý hřeben v hlavě,
češe a zpívá si,
zpívá tak dojímavě,
co zpívá, ach, co asi?

Lodník je dojat tím zpěvem,
ten zpěv ho tak ošálí,
že upoután luzným zjevem,
si nevšimne úskalí.
Vítr loďku podemílá,
už nahnul se její kraj,
to všecko způsobila
svým zpěvem Lorelei.

KULTURNÍ INTERMEZZO CULTURAL INTERMEZZO

KULTURNÍ INTERMEZZO
CULTURAL INTERMEZZO

taufen  
Dichtung, die, - en
begrüßt
Meerjungfrau, die, - en
scheitern
stürzen
Fluch, der, pl. Flüche
Felsen, der, -
Hintergrund, der, pl. Hintergründe

Na tvorbě této rubriky se podílely /
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Bc. Crhová Hana
Ferusová Blanka
Slezáčková Martina
Šebestová Michaela

křtít, pokřtít
básnictví, básně
vítaný
mořská víla, jezerní panna
ztroskotat
padat, zřítit se, vrhnout se
kletba
skála
pozadí

Übung: Ergänzen Sie die richtigen Formen der Verben im Präteritum! 

Die Schiffe ……………………….. (scheitern) wegen dem schmalen Ufer.
Heine …………………. (sterben) im Jahre 1856. 
Lorelei ………………………..(singen) traurige Lieder und ………………..(kämmen) ihre goldenen Haare.
Lorelei …………………..(brechen) die Flucht und …………………. (retten) so viele Matrosen.
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V naší skupině angličtiny 
v Pelikánu jsme si položili otázku, 
proč neexistují žádní světově známí 
čeští hudebníci, když Jágra, Haška, 
Formana a plzeňské pivo znají 
úplně všichni. No, zamysleme se 
nad tím spolu s naším zvláštním 
hostem – zpěvačkou skupiny 
FINAL FICTION.

Hi there, our group of Czech 
youngsters who study English at 
PELIKÁN have been wondering 
why there’s no world popular 
Czech musician whereas Jágr, 
Hašek, Forman and Pilsner are 
so well-known. Let’s ask our 
very special guest – singer of the 
music group FINAL FICTION. 

CZECH 
MUSIC IN 
THE WORLD
Hi there, Czech youngsters, have you ever 
been wondering why there’s no world popular 

Czech musician whereas Jágr, Hašek, Forman 
and Pilsner are so well-known? 

I mean, do we have any Czech bands or 
singers we can be proud of? Centuries ago, 
we felt worldwide pride of composers such 
as Smetana or Dvořák but when it comes to 
modern music, do we have anything to offer? 
Try to discuss this in your classes as we did in 
our A3 class of freshly graduated secondary 
school students where we always like to have 
fun discussing recent affairs or alternatives. 
Do you think we have or ever had any musi-
cians that deserve to be known abroad? 

I would like to introduce to you a very 
talented and promising Czech band that 
could hopefully make it to the European 
stages. FINAL FICTION is a name you 
should be aware of. Are you? I bet you 
aren’t. Just as every predecessor who came 
up with a good sounding piece of alternative 
music, they ended up undervalued here and 
received a lot of praise abroad. I was lucky 
enough to get their wonderful singer Freya 
for a short interview.

INTRODUCE YOUR BAND TO OUR 
READERS A BIT. HOW LONG 
HAVE YOU BEEN PLAYING?

FREYA: So we’ve been together for 6 
years with many line-up changes. It’s not 
easy to define our music genre. We prefer to 
be labelled modern emo rock but the EMO 
stands for emotion not the overhyped media 
image of this word.

COMPARE YOUR ACHIEVEMENTS 
HERE AND ABROAD.

FREYA: We’ve won two major Czech 
music competitions and still we’re pretty 
unknown among home listeners. In May 2010 
we got into the TOP 10 chart of all European 
bands in the International Live Award and we 
were awarded the Best live performers there. 
One of our songs is broadcast in English or 
Australian radio shows and once we won 
a chart show in Croatia. So I don’t know 
where the snag is.

HOW THEN COME THAT CZECH 
YOUNGSTERS RATHER LISTEN 
TO MEDIOCRE BANDS LIKE 
KABÁT, CHINASKI OR KRYŠTOF 
(WITH NO OFFENCE TO THEM) 
THAN TO ACTUAL MODERN 
MUSIC WITH INVENTION?

FREYA: I think that people here are lazy 
to think of music and take it as a means 
of fun, have beer to it and sing along to it. 
Another fact is that Czech people tend to like 
very stupid and hollow lyrics like “když se 
u nás chlapi poperou, ať je to nožem anebo 
sekerou“ ("When guys at our place start 
a fight using an axe or a knife”), I mean 
everybody is capable of memorizing such 
lyrics and they become funny after a couple 
of beers.

FAIR ENOUGH. AS WE DON’T 
HAVE MUCH SPACE LEFT, IS 
THERE ANYTHING YOU’D LIKE 
TO SAY TO YOUNG PEOPLE 
WHO DON’T KNOW YOU AND 

WOULD LIKE TO BROADEN THEIR 
MUSICAL VIEWS?

FREYA: Think of the music! Of what 
you listen to, of the lyrics, the melodies, 
the rhythm. Music can give you a lot more 
then. It’s up to you...you’re given many 
opportunities.

Now, visit their website at www.finalfiction.cz 
or www.bandzone.cz/finalfiction and support 
them. I bet you will be impressed that we 
have such a great band you’ve never heard 
of. Try to analyse their lyrics as a source 
of vocabulary exercise, start with the song 
Two Sides.

20 WORDS 
AND 
PHRASES 
YOU MAY 
USE
whereas – zatímco
when it comes to – co se týče
deserve – zasloužit si
be aware of – mít povědomí o

make it to – dotáhnout to do
come up with – přijít s něčím
end up undervalued – dopadnout/skončit 
nedoceněný
receive a lot of praise – dosáhnout 
velkého uznání
prefer to be labeled – upřednostňovat 
označení
overhyped – přehnaný/zprofanovaný
broadcast – vysílat 
snag – zakopaný pes
how then come that... – jak je potom 
možné, že...
mediocre – nemastný neslaný
sing along to – zpívat si do
tend to like – mít sklony si zalíbit
fair enough – “dobrá tedy“
broaden the views – rozšířit si obzory
think of – přemýšlet nad/o
be impressed – být zaujat

HUDBA A SVĚT MUSIC AND THE WORLD HUDBA A SVĚT MUSIC AND THE WORLD

ČESKÁ HUDBA VE SVĚTĚ
CZECH MUSIC IN THE WORLD

Dušan Koloděj je lektor angličtiny. Jeho učitelské dovednosti zrají jako víno. Možná 
i proto byl pro letošní rok zvolen nejúspěšnějším lektorem JŠ PELIKÁN. Mezi jeho 
koníčky patří četné zakládání metalových a jiných hudebních uskupení, pečlivá 
a zodpovědná příprava studentů k vysněným zkouškám z jazyka a umělecké 
vyčesávání vlasů do kohouta. 

Dušan is an English teacher. His teaching skills mature as wine. He was chosen 
as the most successful teacher of LS Pelikan for this year. His hobbies include 
frequent establishment of numerous metal and other music groups, careful and 
responsible guidance of students to succeed in their language exams and artistic 
combing of his hair into punk spikes.

Na tvorbě rubriky se podíleli/This 
section was created by

Koloděj Dušan
Blochová Katka
Floriánová Nikola
Koláčková Veronika
Kováč Radek
Ondráček Michal
Samková Klára
Stejskalová Petra
Strmisková Lenka 
Valentine Nanami
Trávníčková Monika

TWO SIDES 
LYRICS
 
As always sitting there
As always watching my threats
Like I could have understand
The apathy in your heads

Like a sheep wandering around
Like a straight and boring sound
Like a bloodless human I
Testify look at your

Life full of creep (like a sheep)
How can you sacrifice yourself
And now you wonder if there is life in me
DID YOU KNOW?!
Life doesn't mean
Living the lives without yourself 
You'll never get away from your vanity
LOOK AT YOU!

To watch our hasty lives
To feel your self-control
To put aside all that you like
Became a dried-up filthy whore

Like a sheep wandering around
Like a straight and boring sound
Like a bloodless human I
Testify look at your

Life full of creep (like a sheep)
How can you sacrifice yourself
And now you wonder if there is life in me
DID YOU KNOW?!
Life doesn't mean
Living the lives without yourself 
You'll never get away from your vanity
LOOK AT YOU!

Jako vždy tam sedíš,
jako vždy sleduješ moje hrozby,
jako bych mohla porozumnět,
netečnosti ve tvé mysli.

Jako ovce, co bloumá kolem,
jako přímý a nudný zvuk,
jako neduživý člověk,
jsem svědkem, podívej se na...

Život plný plížení (jako ovce)
jak můžeš obětovat sám sebe
a teď se ptáš, jestli je ve mně život
VĚDĚL JSI TO?
Život neznamená 
žití bez sebe sama
ty nikdy neunikneš své ješitnosti
PODÍVEJ SE NA SEBE!

Ať vidíš naše chvatné životy,
abys cítil svou sebekontrolu,
abys odložil vše, co máš rád,
a stal se seschlou špinavou courou.

Jako ovce, co bloumá kolem,
jako přímý a nudný zvuk,
jako neduživý člověk,
jsem svědkem, podívej se na...

Život plný plížení (jako ovce)
jak můžeš obětovat sám sebe
a teď se ptáš, jestli je ve mně život
VĚDĚL JSI TO?
Život neznamená 
žití bez sebe sama
ty nikdy neunikneš své ješitnosti
PODÍVEJ SE NA SEBE!
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Tomáš Kvítek působil v naší jazykové 
škole již pod svým dívčím jménem 
Tomáš Meloun. Mimo zájmy spojené 
s výukou a profesním růstem v oboru 
se věnuje rekonstrukci bytu, přestože 
není příliš manuálně zručný☺. V létě 
aktivně zahrádkaří a na svačinu do školy 
si obyčejně bere rohlík se šunkou. V jeho 
hodinách je všechno jen ne nuda.

Tomáš is an English teacher. In the past, 
he was teaching in LS PELIKAN under 
his birth name Meloun. In addition 
to concerns related to teaching and 
professional growth, he is devoted 
to reconstruction of his apartment, 
although he is not very skilled☺ He 
is a keen gardener and he usually has 
a roll with ham for snack. In his lessons 
the word boredom does not exist. 

Naše skupina se v naší angličtině 
v krátkosti zamyslela nad tím, čím se 
nás snaží televize pobavit (a nebaví), 
a co na nás chystá Ministerstvo školství 
a mládeže. Netěší nás ani jedno, ale 
přečtěte si a posuďte sami.

Our group has reflected briefly in our 
English course on the contents that TV 
channels are trying to entertain us with 

(and we are bored to death with this kind 
of entertainment), and what the Ministry 
of Youth and Education is up to. We are 
not happy with either, but read and judge 
for yourself.

TWO ANGRY 
MESSAGES
SUPERSTAR*
Does it drive you mad that television shows 
the same sorts of dull pop-star competitions 
over and over again? The same types of 
youths go on and yet the same songs are 
sung. Thanks to these so-called shows the TV 
programme makes one bored. 
Furthermore, there is Talent mania, Czecho-
Slovakia has talent and so on. In fact, the 
only purpose of these shows is to get people 
embarrassed and to get them glued to 
TV screens.
In conclusion, we would like to say that 
holding these kinds of competitions just as 
a battle among several TV channels is nothing 
but a waste of time. Because it is impossible 
to bring up brand new talents every year 
who would make achievements in the world 
of show business.

OPEN LETTER TO 
THE MINISTER OF 
EDUCATION
We would like to write an open letter to the 
Minister of Education, Mr. Dobeš, regarding 
the matter of school leaving examinations.
This issue has already been discussed in 
the media for several years. In spite of 
financial support from EU institutions and 
a long-lasting cooperation involving various 
specialists well-knowledged in this objective, 
the final solution seems to be in the dark.
Regardless of the fact that this project has 
already cost a considerable amount of money, 
our government is planning to cancel it. 
It is nothing but a waste of time of high 

school teachers who were imposed to attend 
many compulsory training courses without 
any financial benefits. We as students are 
obviously concerned and feel like guinea 
pigs. But our welfare doesn't seem to be 
the issue.

TALK TO A PARTNER 
AND ANSWER THE 
QUESTIONS BELOW. 
– WHAT GETS ON YOUR NERVES? 
IS THERE SOMETHING YOU 
WOULD LIKE TO GET RID OF?

– WHERE WOULD YOU GO IF YOU 
REALLY WANTED TO GET AWAY 
FROM EVERYTHING AND RELAX?

– DO YOU CONSIDER YOURSELF 
A PERSON WHO USUALLY GETS 
THEIR OWN WAY?

– IS THERE ANYONE YOU DON’T 
GET ON WITH?

– WHICH WELL-KNOWN 
PERSONALITY WOULD YOU LIKE 
TO GET TO KNOW REALLY WELL?

CO NÁS ŠTVE
WHAT'S EATING US

PHRASE BANK
get on somebody’s nerves ...............lézt na nervy
get rid of.............................................zbavit se něčeho
get away from....................................utéct, uniknout čemu
get your own way...............................prosadit si svou
get on with..........................................vycházet s někým
get to know.........................................poznat někoho

Na tvorbě této rubriky se podíleli/
This sections was created by

Kvítek Tomáš
Koudelová Katka
Kuderová Tereza 
Lažek Karel
Lontrasová Míša
Špacír Petr 
Zrza Tomáš Homer
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Ruštinu se učíme od podzimu 
2010. Osvojili jsme si slovní zásobu 
a naučili se zpívat i Kaťušu. Jsme 
samozřejmě šikovní a dobře 
se vyznáme v ruských textech 
v originále. Máme v malíčku ruské 
přízvuky; tedy dělali jsme v nich 
a děláme chyby, ale doufáme, 
že v tomto textu nejsou. Níže 
je uvedeno několik slov o ruském 
básníkovi V. V. Majakovském 
a překlad dvou jeho básní.

We have been studying the 
Russian language since autumn 
2010. We are very good at text 
analysing and we have already 
understood a lot. Ok, we have 
been making and probably 
are going to still make some 
mistakes but still, we simply love 
Russian. Our group has prepared 
something about Mayakovsky 
for you and translated two of 
his poems.

LITERÁRNÍ OKÉNKO MINI-SIZED LITERATURE

LITERÁRNÍ OKÉNKO
MINI-SIZED LITERATURE

Mgr. Jana Bujoková je lektorkou ruštiny se srdcem na dlani. Učení, práce s lidmi a cizí 
jazyky ji baví odjakživa stejně jako cestování a objevování nepoznaného. Bez zábran 
si ujíždí na sladkém v dobré společnosti u nekomerčních filmů. 

Jana is a teacher who wears her heart on her sleeve. She has always been 
devoted to teaching languages and working with people as well as travelling and 
discovering the undiscovered. A few words to describe Jana would include her love 
of sweets and a penchant for non-commercial movies.

Владимир 
Владимирович 
Маяковский (1893-1930)

Маяковский – пример верного служения 
избранному пути творчества, был и остаётся 
величайшим мастером стиха. Без него немыслима 
современная поэзия. Молодой автор был 
футуристом – разрушителем старых традиций 
в поэзии. Владимир Владимирович родился 
в Грузии. В пятнадцать лет он попал в Бутырскую 
тюрьму, где начал писать стихи. Всю жизнь хотел 
уехать в Америку, это ему удалось в 1925 году. 
Здесь он познакомился с Елизаветой Петровной. 
О смерти мужа узнала только из газет. Поэт также 
путешествовал по Европе, впечатления из Чехии 
отразил в очерках: „О чехе“, „Как я ездил“ и др. 
Многие произведения были переведёны вскоре на 
чешский и словацкий языки. 

ТУЧКИНЫ 
ШТУЧКИ 
Плыли по небу тучки.   
Тучек – четыре штучки:   
от первой до третьей – люди;  
четвёртая была верблюдик.   
К ним, любопытством объятая,  
по дороге пристала пятая,   
от неё в небосинем лоне   
разбежались за слоником слоник.  
И, не знаю, спугнула шестая ли,  
тучки взяли всё – и растаяли.  
И следом за ними, гонясь и сжирав,  
солнце погналось – жёлтый жираф. 
 
(1917-18)

 

MЕКСИКA – 
НЬЮ ЙОРК  
Бежала Мексика    
от буферов    
горящим,     
сияющим бредом.    
И вот     
под мостом    
река или ров,    
делящая     
два Ларедо.    
Там доблести - скачут,   
коня загоня,    
в пятак попадают из кольта,   
и скачет конь,    
и брюхо коня    
о колкий кактус исколото.   
А здесь      
железо -     
не расшатать!    
Ни воли,     
ни жизни,    
ни нерва вам!    
И сразу     
рябит     
тюрьма решета    
вам     
для знакомства    
для первого.    
По рельсам    
поезд сыпет,    
под рельсой    
шпалы сыпятся.    
И гладью Миссисипи   
под нами миссисипится.   
По бокам    
поезда      
не устанут сновать:   
или хвост мелькнёт,   
или нос.     
На боках поездных   
страновеют слова:    
«Сан-Луис», «Мичиган», «Иллинойс»! 
Дальше, поезд,    
огнями расцвеченный!   
Лез, обгоняет, храпит.   
В Нью-Йорк несётся   
«Твенти сенчери экспресс».    
Курьерский! Рапид!   
Кругом дома,    
в этажи затеряв    
путей и проволок множь.   
Теряй шапчонку,    
глаза задеря,    
всё равно - ничего не поймёшь! 
 
(1926)
  

HRA 
OBLAK
Po nebi pluly mraky,
co mrak to čtyři znaky.
První tři jako lidé vypadali
ten poslední velbloudí měl tvary.
Jejich zvědavostí objati
cestou připlul pátý   
a v nebesky-modrém lůně,  
rozběhlo se za slonem slůně.  
Jakmile vyplašily šestý, 
obláčky vše spolkly a se rozplynuly.
Vzápětí chytajíce se pohltily,
slunce pádilo coby žirafa žlutá.

(1917-18)

Z MEXIKA  
DO NEW YORKU
Mexiko, 
odráží se 
od horkých nárazníků 
jasnou klamnou září. 
A tam
pod mostem
řeka nebo příkop
dělící se na
dvě části Lareda.
Zde statečně cválají,
koně zaženou,
pětník trefují z koltu,  
pádí kůň
a jeho břicho
pobodáno kaktusem, pichlavým.
A zde se nachází  
to železo -
tak nezlomitelné! 
Ani vůlí,
ani životem,
ani nervozitou!
A najednou
se čeří 
mříže žaláře,
poprvé,   
vám
i vašim známým. 
Po kolejích
sviští vlak
pod kolejemi 
se i pražce kroutí.
A s hladinou Mississippi
se pod námi mississippí.
Po stranách 
vlaky za sebou
nepřestávají snít, 
natáhnou nos
či oháňkou se oženou. 
Na bocích rychlíků
dálkovějí slova: 
Saint Louis, Michigan, Illinois!
Dále, kupředu,
ohněm světelným!
Leze, objíždí, chroptí.
Řítíc se do New Yorku
Expres dvacátého století.
Rychlík! Rapid!
Všude kolem domy,
svou výškou cestu stíní,
avšak houfy drátů cestu nepřekříží.
Ztrativ čapku 
oči přivíráš.
Nic pořádně hlavou nepobíráš!

(1926)
  

SLOVNÍ BANKA
тучка – (-и), fem. mráček
штучка – (-и), fem. věc, znak, trik
любопытство – (а), n. zvědavost
растаять – rozpustit se   
по дороге – cestou 
следом – následně, vzápětí

SLOVNÍ BANKA
доблесть – (-и) fem. hrdinství, statečnost
поезд – (-а) mask. vlak
тюрьма – (-ы) fem. vězení
обгонять – předjíždět
понять – (пойму, поймёт) pochopit
расшатать – rozviklat, zlomit

Na tvorbě této rubriky se podíleli/
This section was created by

Mgr. Bujoková Jana
Hanáková Bára
Chvátalová Kristýna
Klimešová Veronika
Macek Petr
Pindryč Tomáš
Schmidtová Markéta 
Svěráková Nikola
Školeková Soňa
Špačková Adéla
Šulcová Klára
Teichmannová Adéla
Wasserburgerová Denisa

M C Р E Д А
Ж Ё А Ч К П
И Ц Я А З Р
Т Т Б С О Е
Ь О Р Ы Ч Л
С Ё Ш К К Ь
П Ё Т Р И А

OSMISMĚRKA
Игра „найди слово“: 

апрель – duben
жить – bydlet
заяц – zajíc
ёж – ježek
очки – brýle
Пётр – Petr
собака – pes
среда – středa
часы – hodinky
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Joel Josephson je britský 
vzdělavatel, který se věnuje 
Internetu od dob, kdy byl 
poháněný parou. Je zakladatelem 
webových stránek projektu 
Kindersite, které využívá přes 
18 100 škol a vzdělávacích 
institucí v 157 zemích. Pracovně 
se soustředí na dvě oblasti: 
na internetovou komunikaci 
a výzkum a šíření informací za 
pomoci Web 2.0 nástrojů a Web 
1.0 kanálů. Spolupracoval na 
17 vzdělávacích evropských 
projektech zaměřených na jazyky 
a informační technologie. 
 
KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ, TOLIKRÁT 
JSI ČLOVĚKEM…
Znám spoustu jazyků. Problém je, že 
nedokážu mluvit, číst ani rozumět žádnému 
z nich, kromě angličtiny. Počítám, že jsem 
nejhorší případ jazykového antitalentu na 
světě. Nepamatuji si jména a názvy a studium 
jazyka je v podstatě o přiřazování jmen 
v cizím jazyce. Hned se ztratím a nedokážu 
si vybavit slova. Avšak moje rodina je 
jazykově velice nadaná. Myslím, že se za mě 
trochu stydí, ale protože mě jinak mají rádi, 
říkají, že jsem prostě jen malinko dyslektik.

TY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ: KOLIK 
PŘÁTEL MÁŠ NA FACEBOOKU, 
TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM…
Musím říct, že na sociální sítě jsem o dost 
lepší než na jazyky. Na Facebooku se už 
nikoho nesnažím přidávat od doby, co mám 
kolem 700 přátel. Na Twitteru jsem teď na 
950. Jsem členem asi 80 různých sociálních 
sítích. Docela mě to zaměstnává :)

CO NEJVÍC NESNÁŠÍŠ?
Jedna z nejlepších otázek. Já totiž na nenávist 

nevěřím. Nenávist je zakuklené zlo, které ničí 
lidstvo. Pokud nenávidíme, ztrácíme lidskost 
a schopnost řešit naše osobní, rodinné, 
národní i globální problémy. Přestaňme 
nenávidět. Všechno špatné na světě má totiž 
původ v nenávisti. Skoncujme s nenávistí 
a život bude lepší. 

CO JE PODLE TEBE NEJVĚTŠÍM 
NEŠTĚSTÍM?
Vlastně bych mohl zmínit předchozí otázku. 
Největším neštěstím je naše nenávist a zloba.
 
POVOLIL BYS EUTHANASII?
Obří morální soud. Kdo a jak jej rozsekne? 
Až se na tu otázku najde odpověď, společnost 
ji zodpoví sama. 

KOUŘÍŠ MARIHUANU?
Co to je? Vaří se to, peče se to, smaží se to? 

OBNOVIL BYS TREST SMRTI?
Myslím si o tom totéž, co jsem řekl 
o nenávisti. 

OBLÍBENÁ POSTAVA 
V DĚJINÁCH?
Já na nejlepší a nejoblíbenější nevěřím. 
Vždyť není možné porovnat hodnoty, které 
lidé tvoří, protože jsou úplně odlišné. Někdo 
je skvělý umělec, někdo skvělý politik, jiný 
je chválihodný mírotvorce a další bezvadný 
hudebník. Tohle nejde porovnat, proto 
to nedělám. 
Ale i když tohle všechno říkám, vím určitě, 
kdo jsou dva nejmilejší lidé, které znám. 
Moje dvě dcery. Jsem holt rodič. 

OBLÍBENÁ HUDEBNÍ SKUPINA, 
ZPĚVÁK NEBO ZPĚVAČKA?
Nejoblíbenější skupiny jako takové nemám, 
mám spíš oblíbené písně, ale dost často to 
měním. Každý den a každou hodinu mám 
chuť poslouchat jiné věci, podle nálady. 

Takže občas ráno snídám se Sex Pistols, 
odpoledne svačím s Bachem a k večeři 
si pustím Toots a The Maytels. 

KDO JE TVŮJ OBLÍBENÝ 
SPISOVATEL NEBO BÁSNÍK?
Co si myslím o oblíbencích, už jsem řekl. 
Musel bych se opakovat.

JAK BYS RÁD ZEMŘEL?
Trochu hloupá otázka. Komu by se chtělo 
umírat. Ale dobře, odpovím. Chtěl bych 
zemřít poslední. A čestně slibuji, že zhasnu 
světla a zavřu za sebou dveře.

EXISTUJE BŮH? 
Jsem přesvědčený ateista. Náboženství 
je největší morální choroba naší planety. 
Je řízeno lidmi, co se v něm angažují jen 
proto, aby si zajistili pohodlné živobytí. 
Ve své nejohavnější podobě je zodpovědné 
za některé z nejhorších zločinů lidstva. 
A jde to tak dál. Na mě s Bohem nechoďte. 
Děkuji pěkně.

Joel has been involved in the 
Internet since the time it was 
driven by steam. He founded the 
Kindersite Project website in 2003, 
an educational resource used by 
18 100 schools in 157 countries. 
His primary expertise is in 2 
areas: Internet communications 
and research and dissemination 
over the Internet using Web 2.0 
and Web 1.0 channels. He has 
been involved in 17 European 
education projects mainly about 
languages and technology.  

HOW MANY LANGUAGES YOU 
KNOW – THAT MANY TIMES YOU 
ARE A PERSON…
I know loads of languages, the problem 
is that I cannot speak, read or understand 
any of them except for English. I am the 
world’s worst linguist. I cannot remember 
people’s names and for me a new language 
is giving names to things. So I get completely 
confused and cannot remember.
My family, who are great at languages, are 
embarrassed at my incompetence but because 
they like me, they say that I must be a little 
dyslexic. 

YOU AND SOCIAL NETWORKS: 
HOW MANY FRIENDS DO 
YOU HAVE ON FACEBOOK, 
THAT MANY TIMES YOU ARE 
A PERSON…
Well, to be honest, I am very very involved 
in social networks. On Facebook I have 
just stopped adding friends at about 700. 

On Twitter I am at about 950 now. I am also 
a member of at least 80 social networks. I am 
very busy with this stuff :-) 

WHAT DO YOU HATE THE MOST?
Really, one of my best questions. I am a huge 
disbeliever in hate. Hate is the worm of evil 
that destroys our humanity. If we hate we 
are less human and less capable of solving 
our personal, family, national and global 
problems. Don’t hate. Every evil in the world 
is caused through hate. Learn not to hate and 
life is better.

WHAT IS THE BIGGEST 
MISFORTUNE IN YOUR OPINION?
Actually I will use the example above, 
hate is our biggest misfortune as it is such 
a negative emotion.

WOULD YOU ALLOW 
EUTHANASIA?

A moral judge. By whom and how is the 
decision to be made? When that question can 
be answered then society can decide.

DO YOU SMOKE MARIJUANA?
What is marijuana? 

WOULD YOU BRING BACK THE 
DEATH PENALTY?
See opinion on hate.

WHO IS YOUR FAVOURITE 
FIGURE IN HISTORY?
I do not believe in best or favourites. I think 
it is impossible to draw comparisons between 
completely different values. How can you 

say, one person is a great artist, one person 
is a great politician, another is a great 
peacemaker, another is a great musician. 
These are not equitable so I do not do it.
But having said all that, I do know who 
are the two nicest people I know, my two 
daughters. All parents think that.

YOUR FAVOURITE MUSIC GROUP, 
GENRE OR SINGER?
I do not have favourite singers, I have 
songs that I really like but this will change 
day to day and hour to hour depending on 
my emotions. So one morning I could be 
listening to the Sex pistols, in the afternoon 
to Bach and in the evening to Toots and 
the Maytels.

YOUR FAVOURITE WRITER  
OR POET?
Back to favourites, no favourites here.

HOW WOULD YOU LIKE TO DIE?
This is a bit of a silly question. Nobody 
wants to die. Anyway, my answer is I want 
to die last. And I promise to turn off the lights 
and close the door after me.

DOES GOD EXIST? 
I am a confirmed atheist. And what I say is 
that religion is the most immoral disease on 
our planet. Run by people who are in it for 
the cosy living and in its worst form, it is 
responsible for some of the greatest crimes 
throughout the history of mankind. And they 
are still going on. Go with God. Thank you.
▄

VIP 
INTERVIEW 
WITH THE GURU OF EU FUNDED EDUCATIONAL PROJECTS

JOEL H. JOSEPHSON
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DON'T  
GIVE UP! 
WWW.DONTGIVEUP.EU

Projekt Don't Give Up se zabývá 
myšlenkou, kde najít tu správnou motivaci 
ke studiu jazyků a jak si ji dokonce udržet. 
Projekt předkládá kompletní metodiku, 
která obsahuje strategie, které vám 
pomohou, když se učíte jazyk, ale vaše 
motivace začíná upadat a napadají vás 
hříšné myšlenky přestat do kurzu chodit. 
Což by byla skrznaskrz škoda. Mluvit 
cizími jazyky je totiž docela fajn.

The Don't Give Up! project explores 
the ideas of strategies to find the 
right motivation to learn languages 
and, what's more, how to preserve 
it. The project presents a complete 
methodology that includes strategies 
to help you when you learn a language, 
but your motivation starts to decline 
and you feel tempted to stop attending 
a language course. Which would be 
a thorough shame. Speaking foreign 
languages is cool, indeed.
▄

ACTIVE LEARNING 
STRATEGIES TO 
AVOID DROP-OUTS 
DON’T GIVE UP! 
ON-LINE TEACHER 
TRAININGS 
WWW.JAZYKOVA-SKOLA-PELIKAN.CZ

To, že správná motivace je klíčem 
k úspěšnému studiu jazyka, není nic 
nového. Může být neuvěřitelně silná 
a popostrčit jedince k heroickým 
výkonům; na druhou stranu je to 
křehká květina a umí se vypařit jako 
pára nad hrncem. Na základě metodiky 
vypracované projektem Don't Give Up! 
představují on-line workshopy učitelům 
principy aktivního učení a digitální výukové 
zdroje, které pomohou motivovat dospělé 
studenty dokončovat jazykové kurzy. 

It is an undeniable fact that motivation 
is the key stone of successful learning. 
It can be incredibly strong and push 
individuals to heroic achievements. 
However, it might be also very fragile, 
unstable and have a tendency to vanish. 
Based on the methodology of the EU 
funded book Don’t Give Up! the on-
line workshops for educators explore 
principles of active learning in L2 
process and implementation of ICT 
tools in order to find creative solutions 
motivating adult students to complete 
language courses.
▄

EuroLib 
WWW.EULIB.EU

Projekt EuroLib (Comenius) malým 
školákům v Evropě představuje, jak je 
to s Českou republikou doopravdy. Ne, 
naše země neleží někde u Ruska, ale ano, 
máme kupu krásných dětských knížek. 
Turecké děti si díky cestující knihovně 
EuroLib přečtou Krtečka a díky říkadlu 
„Skákal pes přes oves” se dozvědí, že 
mluvíme jazykem, co používá bláznivou 
(ne)znělou alveolární vibrantu ř. České děti 
se zase dozvědí, co nebo kdo je Grufallo 
a jestli v Helsinkách na semaforu mohou 
potkat ledního medvěda.

The Comenius project EuroLib 
introduces the Czech Republic to 
schoolkids in Europe. No, our country 
cannot be found somewhere near 
Russia but yes, we've got plenty of great 
children books. Turkish children can 
learn about the Mole – an icon of Czech 
children since the 50's thanks to the 
EuroLib Travelling library – and thanks 
to the weird sounding Czech poems they 
can discover we speak an awesome 
language that includes the crazy 
alveolar (non)-sonorant vibrant ř. Czech 
kids can learn what or who is a Grufallo 
and if they stand a chance of meeting 
a polar bear at a crossroads in Helsinki.
▄

aPLaNet
HTTP://APLANET-PROJECT.ORG

Projekt aPLaNet vychází vstříc všem, 
co milují virtuální prostředí a nejradši 
by zaměnili kolegy ze sborovny za jejich 
virtuální já na sociální síti. Jinými slovy 
projekt napomáhá učitelům jazyků odhalit 
bohatství digitálních výukových zdrojů 

a ukazuje jim, jak využívat internetové 
Personal Learning Networks (osobní 
vzdělávací sítě) na sociálních sítích 
a profesně poporůst.

The aPLaNet project meets the desires 
of all those who love the virtual 
environment and would prefer to change 
their colleagues in the staff room for 
their virtual avatars on social networks. 
In other words, the project encourages 
language teachers to reveal the wealth 
of digital educational resources which 
help educators in their teaching 
practice and shows them how to use 
a Personal Learning Network on social 
networks. 
▄

PROJEKTY PROJECTS PROJEKTY PROJECTS

PROJEKTY/PROJECTS
ZAPOJ SE! JOIN IN!

Dáša Pelikánová

Marcela KuchovskáLenka Kroupová

Radka Oplová
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MGR. ET MGR. LENKA KROUPOVÁ 
se věnuje výuce angličtiny 
a španělštiny. Práce na 
vzdělávacích projektech je pro 
ni zdrojem radosti a každodenního 
překvapení. Má kontroverzní 
vztah k vaření a váží si otevřené 
mysli a srdce. 

Lenka is a Spanish and English 
teacher. Work on educational 
projects is a source of joy 
and daily surprises for her. 
She has a controversial 
relationship towards cooking 
and she appreciates open minds 
and hearts. 

Náš výtvor se snaží nahlédnout 
do budoucnosti. Třeba se v ní 
role obrátí a lidé se budou plazit 
kočkám a psům u tlapek. Nebo 
jiným zvířatům. Nebo tu budou jiní 
lidé. To se ještě neví…
 
Our creation is trying to peep 
into the future. Maybe the role 
of people and animals will be 
reversed and  people will be 
crawling at cats’ and dogs’ paws. 
Or of other animals. Or there will 
be another kind of people. It is 
still not known…

ACTIVIDAD 
PARA TI
¿Cómo crees que acaba la 
historia? Escoge una de estas 
posibilidades y escribe el capítulo 
final de la historia del Perro y la 
Gata y sus mascotas. Puedes usar 
entre 80 – 100 palabras. 

• El Perro y la Gata viven felices y comen 
perdices. 

• El Perro y la Gata pelean hasta la 
muerte. Los rencores son irreconciliables. 

• El Perro detiene a la Gata. Se le parte 
el corazón pero la deja encarcelar. En la 
prisión la Gata urde un plan secreto para 
vencer al Perro.  

LA MAÑANA 
FUTURA 
COMIC / KOMIKS

LA MAÑANA FUTURA 

Na tvorbě této rubriky se podíleli/
This section was created by

Mgr. et Mgr. Kroupová Lenka
Aguilera Humberto
Flajšinger Petr 
Kovach Oxana
Lahodná Lucie
Šulák Martin
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DOSLOV
Právě jste se dobrali konce prvního čísla našeho 
multijazykového časopisu PELICAN. Jeho tvorba byla 
zábavná, euforická, místy hektická (nejdřív se vyjma 
rappera nikdo nechtěl fotit, pak se chtěli naopak fotit 
všichni), a tedy veskrze obohacující. A myslím, že 
nejen pro mě.
Časopis je cenný zejména tím, že jeho autory jsou 
sami studenti. Ale ještě hodnotnější je, že na začátku 
školního roku si mnoho studentů zakládalo svůj vůbec 
první sešit na slovíčka a studovaný jazyk pro ně byl 
ještě v září španělská (nebo ruská) vesnice. Sice 
nemohu posoudit všechny texty, protože ve studiu 
ruštiny jsem se zadrhla na azbuce a v němčině jsem si 
zamilovala pouze rýmovačku „Der, die, das, psí ocas”, 
která se bohužel neobjevuje ani v jednom z textů, 
takže si jejich obsah spíše domýšlím, ale přesto 
myslím, že jsou výsledky předkládané práce studentů 
a učitelů kvalitní a v mnohém inspirativní. 
Se svými studenty jsme pro vás do časopisu připravili 
dva výstupy: interview s učitelem a rapperem v jedné 
osobě a komiks o kočkách, psech a lidech. Tvořivé 
chvění se dalo krájet. Sice neexistuje univerzální 
trychtýř, který by pružně nalil jednotlivá slovíčka 
a gramatiku do hlavy, ale vynaložený čas a energie 
se zúročí. A pak už záleží na každém, jestli hodlá 
bezchybně jódlovat v němčině, číst Majakovského 
v originále, skládat španělsky serenády (neztrácí to na 
půvabu), navštívit sladkou Francii nebo se přiklonit ke 
studiu novodobé lingua franca – angličtiny.
Co se týče organizace, je velmi příjemné mít zde 
možnost ocenit nejen vstřícnost vedení, ale i nadmíru 
pečlivou práci kolegů lektorů – Hanky, Heleny, Janky, 
Máji, Dušana, Humberta a Tomáše. Skvěle se blýskla 
i fotografka Denisa a grafikové a fotografové  
David a Jan. Vynaložená energie a nadšení  
stály rozhodně za to. 
A časopisu PELICAN přeji hlavně kladnou odezvu 
od vás, milí čtenáři. Věřím, že vás povzbudí a motivuje 
tak, jako mě (jsem pevně rozhodnutá repertoár 
německých říkadel zkultivovat a azbuku vzít útokem).
Mnoho úspěchů a plné hrsti odhodlání na cestě 
k jazykovému vzdělávání přeje

Lenka Kroupová.

POSTFACE
You have just arrived at the end of the first number 
of our multilingual magazine PELICAN. Working on 
it was fun, euphoric, sometimes hectic (first, no one 
except for the rapper wanted to be taken a picture 
of and then, on the contrary, everybody wanted to be 
photographed many times) and, therefore, absolutely 
rewarding. And I think that not just for me.
The magazine is valuable particularly because its 
authors are students themselves. And perhaps 
even more precious is the fact that at the beginning 
of the school year, many students bought their 
first notebooks for vocab and the newly studied 
language was all double-Dutch (or German) for 
them in September. Although I can not judge all the 
contributions because while trying to learn Russian 
I got stuck at the Cyrillic alphabet and in German 
I only fell in love with the child rhyme “Der, die, 
das, green is grass”, which, unfortunately, does not 
appear in either of the texts so I can only guess their 
contents ☺ Despite that, I believe that the results of 
our students' and teachers' work are inspiring  
in many ways.
With my students, we prepared two contributions 
for you: an interview with a rapper/teacher and 
comic about cats and dogs keeping people as pets. 
The creative tension was very intensive. Although 
no universal funnel has been invented so far that 
could pour vocabulary and grammar rules down 
into people's heads and studying is a rather time 
and energy consuming business, moments spent 
on language learning are certainly rewarding. And 
then it depends on you if your intention is to yodel 
perfectly in German, read Mayakovsky in the original 
version, compose Spanish serenades (no, it did not 
stop working for me, still charming), visit sweet 
France or adhere to those studying the modern lingua 
franca – English.
Regarding the organisation of work, I am very pleased 
to give thanks to the school management for their 
kindness and clever guidance, as well as to all my 
teacher colleagues – Hana, Helena, Janka, Mája, 
Dušan, Humberto and Tomáš, for their responsibility 
and a brilliant job. Also, the photographer Denisa, 
and photographers and graphics David and Jan did 
great jobs. The invested energy and enthusiasm are 
definitely worth it.
And most of all, I wish the PELICAN magazine 
a positive response from you, dear readers. I hope 
it will encourage and motivate you just as me (I am 
determined to cultivate my repertoire of German 
nursery rhymes and give it another try with the  
Cyrillic alphabet).
Good luck and handfuls of determination on the road 
towards fulfilling your language learning dreams 

Lenka Kroupová.
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CVIČENÍM 
ANSWER 
KEY
KULTURNÍ INTERMEZZO/
CULTURAL INTERMEZZO
scheiterten
starb
sang; kämmte
brach; rettete 

CESTUJEME
TRAVELLING AROUND
a
c
b
b
c
c
b
b
c
a

ROZHOVOR
INTERVIEW
DS
F (It is the name of the city he likes 
best in the Czech republic.)
F (He lifts weights in the gym 
as everybody else. He had to lift 
a bulldog only once when the bulldog 
was too tired to walk.) 
F (He does not refuse it.)
T

LITERÁRNÍ OKÉNKO
MINI-SIZED LITERATURE
матрёшка – skládací panenka

STUDENTI – SPOLUTVŮRCI
STUDENTS – CO-AUTHORS

Publishing or copying of the PELICAN magazine is forbidden without the express 
prior consent in writing by the Publisher. The contents of the magazine are 
protected by copyright. The Pelikán Language School does not necessarily agree 
with ideas, opinions and principles presented in this magazine. 

Publikování nebo šíření obsahu časopisu PELICAN je bez písemného souhlasu 
vydavatele zakázáno. Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem. JŠ PELIKÁN 
nemusí nutně souhlasit s názory, myšlenkami a principy jednotlivých osob 
prezentovanými v tomto časopise.

The Pelikán Language School would like to 
thank the Fragment publishing house for its 
cooperation on the European Eurolib project 
and most of all, for their material support of the 
PELICAN magazine. The Fragment publishing 
house mainly focuses on popular science 
titles and also publishes language textbooks 
and dictionaries.
www.fragment.cz

Jazyková škola PELIKÁN by tímto ráda 
poděkovala nakladatelství Fragment za jeho 
spolupráci na evropském projektu EuroLib 
a především za jejich hmotnou podporu časopisu 
PELICAN. Nakladatelství Fragment se zaměřuje 
na tituly zejména z oblasti populárně naučné 
literatury, vydává také jazykové učebnice 
a slovníky.
www.fragment.cz

Martina Bartesová
Andrea Říhová
Denisa Kaňoková
Michal Oslizlok
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JEDNOLETÉ 
POMATURITNÍ STUDIUM 
V JŠ PELIKÁN

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STUDIA 
JŠ PELIKÁN OTEVÍRÁ JIŽ ŠESTÝM ROKEM POMATURITNÍ STUDIUM, 
KTERÉ JE ZAŘAZENO DO VYHLÁŠKY 322/2005 SB. MŠMT ČR. 

• Každý student, který nastoupí do pomaturitního studia ve školní rok bezprostředně následující po maturitní zkoušce, má právo 
využívat status studenta, který zajišťuje státní sociální podporu, zdravotní pojištění, úlevy na daních a další slevy a výhody.

• Studium je prezenční. Výuka probíhá 5 dní v týdnu, 4 vyučovací hodiny denně. 
• Učebny se nachází na ulici Lidická 9 v centru města Brna, v dosahu MHD a hlavního nádraží. 
• JŠ PELIKÁN nabízí jednoleté pomaturitní studium anglického, německého, španělského, francouzského a ruského jazyka, dále 

i velice oblíbené kombinované studium, kde studenti mají možnost získat nebo zdokonalit si znalosti dvou jazyků zároveň. 
• Cena ročního pomaturitního studia činí 20 400,-Kč. Při jednorázové platbě mohou studenti využít slevové akce spojené se dny 

otevřených dveří nebo akcí Přiveď kamaráda. Škola nabízí studentům i možnost platby školného na splátky.

CÍL POMATURITNÍHO STUDIA
• Poskytnout studentovi kvalitní a komplexní jazykové vzdělání pod vedením zkušených, vstřícných a mladých lektorů, a to 

v příjemném a uvolněném studijním prostředí moderně zařízené školy.
• Připravit studenty na státní jazykovou zkoušku. Zkoušky studenti vykonávají se svými lektory v prostorách JŠ PELIKÁN, která má ke 

konání státních jazykových zkoušek náležité oprávnění.

PRAXE
• Studenti mají možnost podílet se na evropských jazykových projektech.
• JŠ PELIKÁN vydává každým rokem vícejazyčný časopis PELICAN, jehož základem jsou práce studentů pomaturitního studia. Jména 

autorů článků z řad studentů jsou zveřejněna v časopise.
• Důraz je kladen na různorodost a interaktivní náplň hodin, konverzační složku a povzbuzení aktivního přístupu ke studiu.
• Ve výuce jsou využity ICT nástroje, které nejen umožní procvičit si studovaný jazyk v reálných situacích, ale také nabídnou možnost 

osvojit si internetové nástroje a využít je při dalším studiu.

ZAKONČENÍ
• Po úspěšném absolvování jednoletého pomaturitního studia studenti obdrží vysvědčení.
• V rámci výuky se studenti cíleně připravují na složení státních jazykových zkoušek:
  • Zkouška pro získání Osvědčení o základní znalosti jazyka (úroveň B1 dle SERRJ)
  • Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2 dle SERRJ)
  • Státní jazyková zkouška všeobecná (úroveň C1 dle SERRJ)

info@skolapelikan.cz
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