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PELICAN NEWS

EDITORIAL EDITORIAL

Iʼm writing this article on the last day 
of the year. I certainly do not intend to 
make any end-of-year balance, Iʼll be 
happy to leave it to others. I like this 
day and I hope it will inspire me to 
write about what s̓ been troubling me 
for a few days or more.

Last year I came across an article in 
a magazine I liked before the former 
editor left. The core idea was that 
young people today are empty-headed. 
I canʼt recall the exact title, or perhaps 
I d̓ rather not recall it. It was an 
interview with an unpleasantly looking 
politician who stated, inter alia, that the 
introduction of the new school-leaving 
testing system had discovered the fact 
that young people today are brainless. 
First of all, I strongly disagree with 
this statement and secondly, I d̓ love 

to know how the mentioned politician 
would have coped with the new testing 
system himself. I guess he might not 
have been very proud of his results. 
I see hollow heads somewhere else – 
and mostly where our middle aged 
political leaders are! Before they start 
criticising someone or a group they 
know nothing about, they should give 
it a second thought first. Nevertheless, 
this hardly ever happens in our country.

However, isnʼt it an old truth that 
unsuccessful students are the mirror 
of unsuccessful teachers? Or a defec-
tive system? And that a mis-behaved 
child is a sign of bad parenting, and 
a mis-behaved dog probably has a poor 
master? You donʼt have to agree but 
there might be some truth it in, right?

Let me say this. Young people today 
are not only smart but also independ-
ent, creative and courageous. But first 
of all, they are representatives of a new, 
better, bolder and more responsible 
generation. Evidence? For instance this 
magazine, the second issue of which 
you are holding, reflects the work of 
this “spoilt” generation. The great aca-
demic results that our students achieve 
without being forced to, their respon-
sible attitude towards their studies. Of 
course our teachers and management 
have merits on it as well as methodo-

logical approaches relying on the latest 
notions in education and the results 
of European research projects which 
contribute positively to the develop-
ment of young people. By doing away 
with the functional components of our 
educational system we wonʼt make the 
young better students and people.

The truth is that like the pompous 
politician, we are all fallible. Let s̓ give 
young people space and confidence and 
let them try to improve their approach 
towards their studies themselves. 
It s̓ great to be a good example for our 
children, students, the new generation. 
You know it. Like master, like dog. 
Let s̓ try to be better people rather 
than pointlessly criticise our children 
and students. 

I fully support young people and I am 
happy for them. They are simply better 
than us, the older. It’s always been the 
case that the new generagion is more 
advanced than the previous.

I wish you pleasant reading and I hope 
the magazine will entice you to learn 
a new language. If you want to leave 
us a comment, donʼt hesitate to do so. 
Your feedback, positive or negative, 
will appear on the school blog.

Dáša Pelikánová

Tento článek píši poslední den v roce. 
Rozhodně nemám v plánu bilancování 
předešlého roku, to velice ráda přene-
chám jiným. Mám tento den ráda, a tak 
si myslím, že by se mi mohlo povést 
popsat to, co mě již delší dobu trápí…

Někdy v průběhu roku jsem narazila 
v jednom časopise, který jsem měla 
opravdu ráda do té doby, než odešel 
bývalý šéfredaktor, na článek s názvem 
„Dnešní mladí lidé jsou hloupí“. Není 
to doslovná citace, ale jen přiblížení, 
neb si „raději“ přesné znění nepama-
tuji. Šlo o rozhovor s dosti nepěkně 
vypadajícím politikem, který mimo 
jiné tvrdil, že zavedení nového systému 
maturit odhalilo skutečnost, že mladí 
lidé mají v hlavě prázdno. V první řadě 
s tím absolutně nesouhlasím, a také by 
mě zajímalo, s jakým výsledkem by 
se vypořádal s novou maturitou onen 
politik. Je mně jasné, že by se svými 
výsledky moc spokojen nebyl. Spíše 
lidé středního věku, naši super vůdci, 
mají vymetené hlavy! Ti by se možná 
dříve, než zkritizují někoho jiného, 
anebo skupinu, o které nic nevědí, měli 
zamyslet sami nad sebou. To se ale 
bohužel dosud nestalo příliš moderním 
počinem v naší zemi.

Není pravdou odvěkou, že neúspěšný 
student znamená především neschop-
ný učitel, ne-li špatný systém? …že 
nevychované dítě znamená špatný 
rodič, že pes, který neposlouchá svého 

pána, je prostě jen nesprávně vychova-
ný? Nemusíte souhlasit, ale měli byste 
uznat, že něco pravdy na tom bude.

A teď k jádru věci… Dnešní mladí lidé 
jsou nejen chytří, samostatně kreativně 
myslící, odvážní, ale především jsou 
zástupci nové, lepší, odvážnější a odpo-
vědnější generace. Důkaz? Mimo jiné 
tento časopis, který již druhým rokem 
vychází a který odráží právě práce té 
„zkažené“ generace. Dále výborné 
studijní výsledky, kterých naši studenti 
dosahují, aniž by je někdo nutil, jejich 
odpovědné chování ve vztahu ke stu-
diu. Samozřejmě je to i zásluhou našich 
vynikajících lektorů a vedení školy. 
Také díky našemu metodickému přístu-
pu, který se opírá o nejnovější přístupy 
ke vzdělávání a výsledky celoevrop-
ských výzkumů, jsme mohli přispět 
k rozvoji mladých lidí. Rozhodně tím, 
že budeme ničit dobře fungující složky 
našeho systému vzdělávání, nepřiměje-
me mladé lidi k tomu, aby byli lepšími 
studenty a lidmi. My, stejně jako 
onen nabubřelý politik, bychom měli 
hledat chybu u sebe. Dejme mladým 
lidem prostor a důvěru a opravdově se 
snažme zlepšit jejich přístup ke studiu 
i k sobě samým. Opravdu stačí být 
„jen“ dobrým příkladem pro naše děti, 
studenty, pro novou generaci. No, znáte 
to… Jaký pán, takový pes. Zkusme 
tedy místo neopodstatněné kritiky 

být lepšími lidmi kvůli našim dětem 
a studentům. 

Já mladým lidem i našim studentům 
fandím a mám z nich radost. Jsou 
prostě lepší než my, než my starší. Tak 
to totiž bylo vždycky, a ne obráceně. 
Nová generace je vždy vyspělejší než 
ta stará.

Přeji Vám příjemné počtení a doufám, 
že se nám podaří u některých z Vás 
zažehnout plamen touhy naučit se 
nějaký nový cizí jazyk.

Pokud byste měli chuť nám něco 
napsat, budeme rádi. Vaše reakce, ať už 
pozitivní, či negativní, rádi zveřejníme 
na našem blogu. 

Dáša Pelikánová
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Hello everybody. Let me introduce myself 
first. Iʼm a multilingual magazine called 
PELICAN. Iʼm not a creation of experi-
enced professional editors and writers, Iʼm 
a studentsʼ magazine. Most of the articles 
I offer you have been written by students of 
the Language School PELIKAN, who, in 
September, embarked on the challenge of 
studying foreign languages and starting to 
use them actively.

I am bringing you articles written in two 
languages. On the left side you can see the 
text in the language students learn, which is 
English, German, Russian, French and Span-
ish. Students, coordinated by their teachers, 

are true authors of all the texts. On the right 
side there is a Czech translation for you to 
understand better. You can also meet the 
person responsible for the sudden improve-
ments of studentsʼ language skills: their 
teachers. Students created their short bios in 
Czech and English. Names and photos of all 
those who participated in composing their 
magazine contribution are published at the 
end of the magazine.

Furthermore, I contain articles by our inter-
national friends who I very much appreciate. 
The reason is they are intelligent, creative and 
extremely interesting people. You will also 
learn a little bit about the educational projects 

people from PELIKAN school work on.  
And what s̓ the best about me… Iʼm not an 
ordinary magazine. Those of you who donʼt 
want to remain passive can learn many tricks 
from the world of ICT. Each student s̓ article 
contains an (INTER)ACTIVITY. By com-
pleting these activities you will learn how to 
operate modern Internet-based tools and use 
them in your daily life. 

Believe me or not Iʼm a perfect magazine. Iʼm 
good-looking, bright and funny, just as people 
from my school.☺

Magazine PELICAN

Dobrý den, dovolte mi, abych se vám před-
stavil. Jsem vícejazyčný časopis PELICAN. 
Nejsem výtvorem profesionálních redaktorů 
ani spisovatelů. Jsem studentský časopis. 
Autory většiny článků, které vám přináším, 
jsou studenti školy PELIKÁN, kteří se před 
necelým rokem rozhodli studovat cizí jazyky 
a především je aktivně využívat.

Všechny mé články jsou ve dvou jazycích. 
Na levé straně je text v jazyce, který studenti 
studují. Tedy v angličtině, němčině, ruštině, 
francouzštině či španělštině. Všechny texty si 
studenti napsali sami pod vedením svých uči-
telů. Na pravé straně je český překlad, abyste 
článkům co nejlépe porozuměli. U student-

ských článků se můžete seznámit s osobou, 
která je za jazykové prozření našich studentů 
zodpovědná, tedy jejich vyučujícím. O svých 
lektorech vytvořili studenti medailonky, 
a to jak v češtině, tak v angličtině. Jména 
a fotografie studentů a jejich lektorů, kteří 
se podíleli na tvorbě článků, naleznete na 
konci časopisu. 

Navíc vám přináším zajímavé texty našich 
přátel ze zahraničí, kterých si opravdu 
vážím. A to především proto, že jsou to 
inteligentní, kreativní a velmi zajímaví lidé. 
Dozvíte se také něco málo o mezinárodních 
vzdělávcích projektech, na kterých se lidé 
z PELIKÁNA podílí.

A to nejlepší nakonec… Nejsem jen tak 
nějaký časopis! Ti z vás, kteří nechtějí 
být jen pasivními čtenáři, se díky mně 
mohou i leccos přiučit ze světa informač-
ních a komunikačních technologií. Pod 
každým studentským článkem naleznete 
(INTER) AKTIVITU. Splněním této aktivity 
se naučíte zacházet s moderními internetový-
mi nástroji, a především je využívat ve vašem 
běžném životě. 

Věřte, nevěřte, jsem prostě perfektní časopis. 
Jsem krásný, inteligentní a zábávný, přesně 
jako všichni ze školy PELIKÁN.☺

Časopis PELICAN

THE PELICAN MAG ČASOPIS PELICAN

MEET THE PELICAN MAG SEZNAMTE SE S ČASOPISEM PELICAN
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Карачаево-Черкесия – это область в 
России уникальная по своей красоте. 
Она расположена на северных склонах 
Большого Кавказа. Здесь каждая гора, 
река или озеро – часть красивых легенд 
о любви, смерти и предательстве. 
Настоящий рай для романтиков.
Еще одна достопримечательность этих 
мест – великан Эльбрус – высочайшая 
вершина Европы (5 642 м) Отдыхать 
в горах Кавказа можно в любое 
время года. Зимой – покататься на 
лыжах и сноубордах, летом и ранней 
осенью заняться конным спортом или 
пешеходными прогулками. 
Карачаево-Черкесская Республика 
названа в честь двух этнических групп, 
которые живут там: карачаевцы и 
черкесы. Карачаевцы являются одним из 
коренных народов.

В состав Российской империи эта 
область вошла только в 17 веке. C 1922 
года образована Карачаево-Черкесская 
автономная область. Сегодня Карачаево -

-Черкесия – это автономная республика 
Российской Федерации. 

Черкесск – столица Республики. Этот 
город расположен в Предкавказье, на 
правом берегу реки Кубань. На реке 
Кубань также расположены города 
Карачаевск, Черкесск, Армавир, 
Краснодар и другие. В столице проживает 
около 120 000 человек. В городе живут 
представители более 80 народов. 
Этнический состав республики очень 
разнообразный: русские, карачаевцы, 
черкесы, абазины, ногайцы, но 
большинство составляют карачаевцы 
и русские. 

Главой автономной республики является 
Рашид Темрезов. Его назначает Парламент 
Карачаево-Черкесии

Домбай – один из самых популярных 
горнолыжных центров Кавказа, 
расположенный в Карачаево-Черкесской 
автономной области. 

В самом центре гор, на высоте более 1600 
метров находится знаменитая на весь мир 
Домбайская поляна. Синее небо, щедрое 
солнце и снежные вершины, – что ещё 
нужно человеку, чтобы ощутить себя 
наедине с природой. Здешняя природа 
сама способствует выздоровлению и 
укреплению вашего организма: мягкий, 
благодатный климат, чистый воздух 
и большое количество солнечных 
дней в году. 

Здесь расположен один из старейших в 
России горнолыжный курорт. Подняться 
на лыжные трассы вам помогут хорошо 
оборудованные канатные дороги. Те же, 
кто хочет почувствовать себя «выше гор», 
могут заняться дельта-и парапланеризмом.

Конечно же, Домбай – это великолепное 
место, чтобы отдохнуть и набраться сил 
на весь год.

Karačajevsko-Čerkesko je oblast unikátní 
svou krásou, nachází se na severních svazích 
Velkého Kavkazu. Každá hora, řeka nebo 
jezero je zde součástí krásné legendy o lásce, 
smrti či zradě. Tato oblast je opravdovým 
rájem pro všechny romantiky. 

Ještě je tu jedna pamětihodnost těchto míst, 
velikán Elbrus, nejvyšší vrcholek Evropy 
(5 642 m). Odpočinout si v kavkazkých 
horách lze v jakémkoliv ročním období. 
V zimě jsou zde výborné podmínky pro 
lyžování a snowboardování, v létě a na 
začátku podzimu jsou oblíbené projížďky 
na koních nebo procházky přírodou.
Karačajevsko-čerkeská republika je pojmeno-
vaná podle dvou etnických skupin, které zde 
žijí: Karačajci a Čerkesové. Karačajci jsou 
jedni z domorodých národů.
Součástí ruské říše byla tato oblast již 
od 17. století. V roce 1922 byla založena 
Karačajevsko-čerkeská autonomní oblast. 
Dnes Karačajevsko-čerkeská – autonomní 
republika Ruska. 

Čerkessk je hlavní město republiky. Toto 
město se nachází v Předkavkazí, na pravém 
břehu řeky Kubáň. Na řece Kubáň jsou také 
rozmístěny města Karačejevsk, Armavir, 
Krasnodar a další. V hlavním městě žije asi 
120 000 obyvatel. Ve městě žijí představitelé 
více než 80 národů. Etnické složení repub-
liky je velmi různorodé: Rusi, Karačaevci, 
Čerkešci, Abazimci, Nohajci, ale největší 
skupiny tvoří Karačaevci a Rusi.

Hlavou autonomní republiky je Rašid 
Temrezov. Jeho určí parlament Karačajevsko-
-Čerkeska.

Dombaj je jeden z nejvíce populárních 
lyžařských středisek na Kavkaze, nachází se 
v Karačajevské-Čerkevské autonomní oblasti.

V samém centru hor, v nadmořské výšce 
1 600 metrů, se nachází světově proslulá 
Dombajská louka. Modré nebe, teplé slunce 
i zasněžené vrcholky hor, co víc člověk 
potřebuje k tomu, aby cítil spojení s přírodou. 
Zdejší příroda napomáhá zdraví a utužení 
vašeho organizmu hlavně díky čistému 
vzduchu, mírnému a blahodárnému podnebí. 
V průběhu roku je zde slunečno.

Zde leží jedno z nejstarších vysokohorských 
středisek v Rusku. Vystoupat na lyžařské 
sjezdovky vám pomůže dobře vybavená 
lanová dráha. Samozřejmě je to Dombai – 

skvělé místo, kde si odpočinete a načerpáte 
nové síly na celý rok.

CESTUJEME TRAVELING AROUND

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ.
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

SAMIRA MIRIEVA 
Samira has many faces, 
Sometimes she laughs, sometimes she rages.
She enjoys studying Portuguese and doing box,
she prevents us from many Russian grammar flops.

Samira comes from St. Petersburg. Since her childhood she likes ballet, opera 
and theatre which she counterbalances with practising box. She believes that 
everyone can learn a language if they really want to.

SAMIRA MIRIEVA 
Samira je žena mnoha tváří, 
někdy se směje, někdy mračí.
Miluje box i portugalštinu,
trpělivě nás učí ruštinu.

Samira pochazí z Petrohradu. Od dětsví má ráda balet, operu a divadlo, které 
vyvažuje boxem. Věří, že každý člověk může zvládnout jakýkoliv jazyk, jestliže 
opravdu chce. 

(INTER)ACTIVITY
WWW.GOOGLE.COM
AIM
To organize a student’s mobility using Google 
Docs. This activity supports autonomous 
search for relevant web based resources, the 
ability to critically evaluate information and its 
further use. Implicit goals include teamwork 
and finding of cooperative solutions.
TASK
Take care of a group of foreign students visiting 
your school. Organize a complete programme 
of their visit including information about 
the hotel, morning lessons in your school, 
free-time activities, weather, local cuisine 
and places of interests. Introduce a map and 
pictures of your city. 
OUTCOME
A comprehensive, logically structured Google 
Doc form prepared by the project team. It 
needs to have a proper layout divided into 
relevant sections. 
REWARD
The most successful projects will be published 
in the online version of the PELICAN magazine.

CÍL
Zorganizovat studentskou výměnu pomocí 
nástroje Google docs. Tato aktivita podpoří 
samostatné vyhledávání zdrojů na internetu, 
kritickou evaluaci nalezených informací a jejich 
další zpracování. Implicitními cíli je i schopnost 
organizace práce ve skupině a hledání 
společných řešení.
ÚKOL
Postarejte se společně o skupinu zahraničních 
studentů. Sestavte kompletní program 
návštěvy, včetně informací o hotelu, studijním 
a volnočasovém programu, počasí, místní 
kuchyni a zajímavostech. Vložte mapu 
a obrázky města.
VÝSTUP
Výstupem je ucelený, logicky strukturovaný 
Google doc formulář s náležitou úpravou 
do jednotlivých sekcí vypracovaný 
projektovou skupinou.
ODMĚNA
Nejúspěšnější projekty budou zveřejněny 
v online verzi časopisu PELICAN.

KARAČAJEVSKO-ČERKESKO
SPOJENÍ S PŘÍRODOU 
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(NON)CULTURAL FESTIVALS (NE)KULTURNÍ FESTIVALY

SUMMER FESTIVALS

LETNÍ FESTIVALY

Summer festivals are becoming more and 
more popular with (not only) young people in 
our country. You would hardly find anyone 
who has never been to at least one summer 
festival. Festivals are largely focused on 
music and activities associated with it. Musi-
cians appearing in festivals usually represent 
one particular music genre, such as rock, pop, 
jazz or metal. However, there are also festi-
vals that offer music across genres. Festivals 
are often accompanied with many interest-
ing events. Open-air summer festivals are 
particularly popular nowadays. They often 
last for several days. 

We have decided to introduce three large 
summer festivals in the Czech Republic and 
Slovakia which are held regularly every sum-
mer and are visited by thousands of people 
from all over the world.

The Colours of Ostrava takes place in the 
centre of the third biggest city in the Czech 
Republic – Ostrava. The festival was first held 
in 2002 and now it takes place every year in 
July. This festival is the biggest international 
music festival in the Czech Republic and one 
of the biggest in the Central Europe.

Colours include 4 big open-air stages, 
6 indoor stages, a theatre stage, a workshop 
stage, a kidsʼ stage, a cinema and live discus-
sions. The main open-air stage has a capacity 
of 15 000 people.

The festival is visited by more than 30 000 
people every year. More than 100 bands 
appeared there last year! The names included 
Divokej Bill, Nightwork, Monkey Business, 
Sto zvířat, Tata Bojs and more. There were 
a lot of foreign musicians too – from the UK 
and Ireland, France, America, Japan and so on.

Next year the festival is going to take place 
from 12. 7. to 15. 7. 2012. The tickets cost 
more than 1 000,- CZK. The main partner 
of festival organizes a talent competition. 
People can buy T-shirts, posters, CDs of 
Colours there.

So, if you want to go to this festival, make 
sure you get your ticket in good time! They 
are available from 1st November. So don’t 
hesitate, they are sold out every year.

Trutnov Open Air Music Festival is one of the 
biggest and oldest music festivals in the Czech 
Republic. The ex-president Václav Havel was 
the chief of the festival, because he was one of 
the first organizers. This festival is sometimes 
refered to as the Czech Woodstock, as there 
are people with different beliefs and opinions, 
but they dance, drink, talk and listen to any 
kind of music together. The festival’s main 
idea is Earth, peace and Indian culture. Who-
ever visits this magic place is highly likely to 
come back there again.

One of the best known Central European 
music festivals started in the 90s as a private 
party for a few friends. In the course of time 
it has developed into a huge event, regularly 
attended by no fewer than 30 000 visitors. 
It’s no longer only a music festival, it offers 
theatre performances, film showings and even 
political discussions. The festival’s reputation 
has spread throughout Europe and due to this, 
as well as thorough effort of the organizers, 
they have succeeded in creating very interest-
ing line-ups made up of representatives of 
so-called alternative scene. No matter what 
kind of music you are into, you always get 
your money worth. The festival is renowned 
for its relaxing and friendly atmosphere, still, 
you can’t avoid the typical picture of almost 
every festival – ever-present drunk people 
sleeping on the ground, drug-taking and theft. 
However, the festival is an outstanding event, 
not least because it offers a lot of unique 
opportunities to see musicians who seldom 
appear in this part of the world, live, on stage.

Festivaly obecně si u nás budují stále silnější 
základnu fanoušků. Valná většina mladých 
lidí (a nejen jich) si v létě zajede aspoň na 
jeden hudební festival. Hudební festival je 
festival zaměřený na hudbu a činnosti s ní 
spojené. Zpravidla bývá hudební festival 
přehlídkou interpretů zaměřených na určitý 
hudební žánr, ať už to je rock, pop, klasická 
hudba, jazz, metal (např. festival Slezskoost-
ravský Rock-Fest), může se jednat ale i o fes-
tival multižánrový (např. festival Colours 
of Ostrava). Často bývají tyto hudební akce 
doplněny o zajímavé doprovodné akce.

V současnosti jsou velmi populární hlavně 
letní hudební festivaly pořádané pod širým 
nebem (open air festival) a často i několik dní.

Colours of Ostrava se pořádají v centru 
třetího největšího města ČR, v Ostravě. 
Festival vznikl roku 2002 a od té doby se 
pořádá každoročně v červenci. Tento festival 
je největším mezinárodním hudebním 
festivalem v ČR a je jedním z největších ve 
střední Evropě.

Colours zahrnuje 4 velká otevřená venkovní 
pódia, 6 uzavřených pódií, divadelní pódium, 
workshopy, dětskou scénu, kino a živé dis-
kuse. Hlavní otevřené venkovní pódium má 
kapacitu až 15 000 lidí.

Festival navštíví každý rok přes 30 000 lidí. 
Minulý rok zde vystoupilo více než 100 sku-
pin! Například Divokej Bill, Nightwork, 
Monkey Bussines, Sto zvířat, Tata bojs 
a další. Bylo zde také hodně zahraničních 
hudebníků z Velké Británie, Irska, Francie, 
Ameriky, Japonska atd.

Tento rok se festival koná od 12. 7. do 
15. 7. 2012. Vstupenky stojí přes 1 000,- Kč. 

Hlavní partner festivalu také vyhlašuje 
talentovou soutěž. Lidé si můžou na festivalu 
zakoupit trička, plakáty, CD atd. 

Takže, pokud chcete jít na tento festival, 
kupte si už vstupenky! Jsou ke koupi od 
1. listopadu.
Neváhejte! Každý rok bývá vyprodáno.

Trutnov open air music festival je jedním 
z největších a nejstarších festivalů v České 
republice. Bývalý prezident Václav Havel byl 
náčelníkem festivalu, protože byl jedním ze 
zakladatelů. Tento festival se přezdívá český 
Woodstock, protože lidé, kteří přijíždějí, mají 
různé ideologie, ale tancují, pijí, konverzují 
a poslouchají jakýkoliv typ muziky dohroma-
dy. Hlavní myšlenkou je Země, mír a indián-
ská kultura. Kdo jednou navštíví toto magické 
místo, příště s velkou pravděpodobností 
přijede znovu.

Jeden z nejznámějších středoevropských 
festivalů vznikl v devádesátých letech jako 
soukromá akce pro pár přátel. Postupem času 
se vyprofiloval na obrovský festival, který 
v posledních letech pravidelně navštěvuje 
ne méně než 30 000 lidí. Už dávno nenabízí 
pouze hudební zážitky, festival přesahuje do 
divadla, filmu a také politiky. Pověst festivalu 
se rozšířila po celé Evropě a díky tomu, 
stejně jako díky mravenčí práci organizátorů 
se daří na festival přitahovat velmi zajímavé 
představitele zejména takzvané nezávislé 
scény. Na své si přijdou fanoušci rockové 
i taneční hudby, velký prostor je dáván 

také world music. Festival je pověstný svou 
uvolněnou, přátelskou atmosférou, i tady 
je však možné narazit na jevy provázející 
téměř každý festival, všudypřítomné spící 
opilce, drogy a krádeže. Přesto se však jedná 
o ojedinělou událost, zejména kvůli často 
unikátní možnosti spatřit naživo hudebníky, 
kteří se v našich končinách často neukazují. 

(INTER)ACTIVITY
www.wallwisher.com

AIM
To search and sift through information  
about musical events of choice. To use  
www.walwisher.com to present them.
TASK
Using www.wallwisher.com recommend 
our readers interesting musical festivals or 
events they definitely should not miss. Add 
a short description of the event and a link to 
the websites.
OUTCOME
A comprehensive, clearly structured 
presentation of at least 15 relevant 
suggestions of interesting musical events.
REWARD
The most successful projects will be 
published in the online version of the 
PELICAN magazine.

CÍL
Vyhledávat a filtrovat informace o vybraných 
hudebních akcích. Zpracovat je a využít 
nástroj Wallwisher k jejich prezentaci.
ÚKOL 
Pomocí nástroje Wallwisher doporučte 
ostatním další festivaly, které by si čtenáři 
rozhodně neměli nechat ujít. Přidejte i krátký 
popis a link na webové stránky.
VÝSTUP 
Ucelená prezentace na Wallwisher s náležitou 
úpravou a relevantním obsahem, zahrnující 
minimálně 15 tipů.
ODMĚNA 
Nejúspěšnější projekty budou zveřejněny 
v online verzi časopisu PELICAN.

THE 
COLOURS 
OF OSTRAVA

THE 
COLOURS 
OF OSTRAVA

TRUTNOV 
OPEN AIR 
MUSIC 
FESTIVAL

POHODA

TRUTNOV 
OPEN AIR 
MUSIC 
FESTIVAL

POHODA

ŠTEFAN ZÁBOJNÍK
Our teacher looks like a ballet dancer, always bubbling with humour. 
A passionate smoker of the best tobacco, says the rumour. Apparently keen on 
hair cosmetics – by the quality of his curls judging. He’s a great English teacher, 
let́ s stop fudging!

Štefan is a relatively new reinforcement of our teaching staff. He proved himself 
as a great English teacher. The best evidence can be collected behind the door of 
his classroom where your fingers won’t do to count the bursts of laugther of his 
students during a 90-minute lesson. 

ŠTEFAN ZÁBOJNÍK
Náš pan lektor je sličný baleťák překypující vtipem sobě vlastním. Vášnivý kuřák 
pouze značkového tabáku! Zřejmě milovník vlasové kosmetiky – soudě podle kvality 
jeho kadeří. Angličtina bude pro nás hračka, Štefan není žádná máčka!

Štefan Zábojník je poměrně čerstvou posilou našeho učitelského týmu. Osvědčil 
se jako všestranný lektor anglického jazyka. Jeho nejlepší vizitkou jsou hromadné 
výbuchy smíchu, které se často ozývají z jeho třídy.
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Dear music lovers, the students and the 
lecturer of the most advanced English class 
at our school are coming with a continuation 
to the previous article about the Czech music 
in the world. This time with a bit of change. 
Now we are trying to find the best known 
Czech bands abroad with respect to the genre 
they play or the historical background.

Škoda lásky is the world’s most famous 
Czech song that became very popular in 
many countries. It was composed in 1927 by 
Jaromír Vejvoda and the lyrics were written 
by Vašek Zeman. It became the favorite song 
of the Allied armies and Czechoslovak pilots. 
It was also used in films like Obecná škola, 
in M*A*S*H TV series, and others. There are 
14 different titles of Škoda lásky and it was 
translated into 27 different languages.

MUSIC DURING THE COMMUNISM 
Unfortunately, normalisation also affected 
the culture. Authors in any way against the 
regime, had no chance to establish them-
selves. One of the major bands here was 
Prague underground rock band The Plastic 
People of the Universe, who went through 
imprisonment and persecution because of 
their provocative appearance. Currently, they 
are having a tour in an altered line-up in the 
Czech Republic and abroad.

ELECTRONIC MUSIC 
One of the most popular music genres of 
modern teenager’s world is the “electronic” 

where we have many talented bands. The 
energetic production of Skyline is well known 
throughout Europe and many international 
awards prove their quality. Etherical and 
expressive The Ecstasy of Saint Theresa 
is the most successful Czech band in the 
UK where they seem to have more fans 
than at home.

HIP HOP 
The only Czech representative in the world 
of hip-hop is DJ Wich, who released the 
Golden Touch album in 2008. This record is 
all in English and it includes rappers such as 
M. O. P. or Talib Kweli. The rest of the scene 
is limited to the domestic audience because 
of Czech language.

ROCK AND METAL
If there is any wider knowledge of Czech 
modern music, it is through harder genres, 
especially metal and grindcore. To a certain 

extent it is due to frequent use of universal 
English language. The biggest commer-
cial success was achieved by a rock band 
Sunshine which used to be broadcast on 
MTV some years ago. Recently, a new hope 
for Czech music and lyrics has emerged, 
an Ostrava based band Silent Stream Of 
Godless Elegy. With their latest album being 
promoted through a giant French label Season 
Of Mist, people all around the world can 
now enjoy the beauty of Czech and Mora-
vian folklore.

IN CONCLUSION
It is sad that the nation declaring “Eve-
ry Czech a musician” can’t put any new 
names on the worldwide music scene. Try 
to find out yourself on www.youtube.com 
or www.last.fm which Czech music outfits 
are most played abroad, weʼve already 
given you a hint.

Drazí hudební milovníci, studenti a lektor 
naší nejpokročilejší skupiny angličtiny 
přicházejí s pokračováním loňského článku 
o české hudbě ve světě. Tentokrát s menší 
změnou. Nyní se snažíme najít nejznámější 
české kapely v zahraničí s ohledem na žánr, 
který hrají, či historické pozadí.

Škoda lásky je ve světě nejznámější česká 
píseň, která se stala velmi oblíbenou v mno-
ha zemích.

Složil ji v roce 1927 Jaromír Vejvoda a otex-
toval Vašek Zeman. Stala se oblíbenou písní 
spojeneckých armád i československých 
letců. Použita byla i ve filmech Obecná škola, 
televizním seriálu M*A*S*H a dalších. V sou-
časné době existuje 14 různých názvů Škody 
lásky a 27 textů v různých jazycích.

HUDBA BĚHEM KOMUNISMU
Normalizace bohužel postihla i kulturu. 
Autoři, kteří byli jakýmkoliv způsobem 
v nesouladu s režimem, neměli příliš velkou 
šanci se prosadit. Jednou ze zásadních kapel 
domácího undergroundu byla pražská rocková 
skupina The Plastic People of the Universe, 
která si prošla vězením a persekucemi kvůli 
svému provokativnímu projevu. V současné 
době odehrají v pozměněné sestavě několik 
desítek koncertů doma i v zahraničí.

ELEKTRONICKÁ HUDBA
Jedním z nejvíce populárních žánrů moderní-
ho světa teenagerů je „elektronika“, ve které 

máme mnoho talentovaných kapel. Energická 
hudba kapely Skyline je dobře známá po 
celé Evropě a o její kvalitě svědčí i mnoho 
mezinárodních hudebních ocenění. Éterická 
a expresivní kapela The Ecstasy of Saint 
Theresa je nejúspěšnější českou kapelou 
v Británii, kde mají, zdá se, více fanoušků 
než doma.

HIP HOP 
Jediným českým zástupcem ve světě hip 
hopu je producent Dj Wich, který v roce 
2008 vydal album Golden Touch. Toto album 
je celé v angličtině a obsahuje rappery jako 
M. O. P. nebo Talib Kweli. Zbytek scény je 
omezen na domácí posluchače kvůli české-
mu jazyku.

ROCK A METAL
Pokud v zahraničí existuje nějaké širší pově-
domí o české moderní hudbě, obstarávají jej 
tvrdší žánry, nejvíce pak metal a grindcore. 
Do jisté míry je to dáno častým použitím 
univerzálního anglického jazyka. Největšího 
komerčního úspěchu dosáhla rocková kapela 
Sunshine, která byla jednu dobu vysílána 
i na MTV. Nedávno však z Ostravy vylétla 
nová vlaštovka, Silent Stream Of Godless 
Elegy, díky které po celém světě zní krásné 
české texty a moravský folklór. Jejich deska 
byla totiž vydána na mezinárodním fundova-
ném labelu Season Of Mist.

ZÁVĚREM
Je smutné, že národ, který o sobě prohlašuje 
„Co Čech, to muzikant“, se nedokáže prosadit 
na mezinárodní hudební scéně. Zkuste 
sami na serverech www.youtube.com či 
www.last.fm zjistit, kteří čeští interpreti jsou 
v zahraničí nejposlouchanější, vodítko jsme 
vám již dali.

HUDBA A SVĚT MUSIC IN THE WORLD

ŠKODA LÁSKY – THE FIRST 
AND THE LAST BIG CZECH HIT

(INTER)ACTIVITY
WWW.FOTOBABBLE.COM

AIM
To create a voice presentation of your favourite 
music band by using www.fotobabble.com; to 
select the appropriate vocabulary and register; 
to plan the speech to be comprehensible, 
neither too fast nor too slow; to be able 
to operate a voice discussion tool and 
recording devices.
TASK
Upload on www.fotobabble.com a photo of 
your favourite band or performer. Record a few 
words about its music style and why do you 
enjoy listening to it. Share the results of your 
work on social networks with your friends.
OUTCOME
The final product is ready when you have added 
a one-minute-voice comment to your picture.
REWARD
The most successful projects will be published 
in the online version of the PELICAN magazine.

CÍL 
Vytvořit pomocí nástroje Fotobabble zvukovou 
prezentaci své oblíbené skupiny; zvolit vhodnou 
slovní zásobu a registr; rozvrhnout hlasový 
projev, aby byl srozumitelný, ani příliš rychlý, 
ani pomalý; zvládnout práci s ICT hlasovým 
nástrojem a nahrávacím zařízením.
ÚKOL
Umístěte na Fotobabble fotku své oblíbené 
skupiny nebo interpreta. Nahrajte pár slov 
o jejím hudebním stylu. Proč vás baví ji 
poslouchat. Sdílejte výsledný produkt na 
sociálních sítích.
VÝSTUP
Fotografie podbarvená srozumitelným 
hlasovým doprovodem o délce alespoň 
1 minuty.
ODMĚNA
Nejúspěšnější projekty budou zveřejněny 
v online verzi časopisu PELICAN.

DUŠAN KOLODĚJ
Dušan is a cool guy whose hair stylings don’t have limits. His liberal and dynamic 
approach won our favour. He’s late for class from time to time but he can always 
make up a bulletproof excuse.☺

Dušan dreams of improving English language skills in our country to draw 
nearer to Northern Europe where he finds lots of inspiration. He believes music 
and lyrics are the most natural way to learn a language.

DUŠAN KOLODĚJ
Dušan je bezva týpek, jehož vlasové kreace neznají meze. Svým liberálním 
a energickým přístupem k výuce si získal mnohé z nás. Občas sice chodí pozdě, ale 
vždy si najde dobrou výmluvu.☺

Dušanovým snem je zvýšit úroveň angličtiny v naší zemi, a přiblížit se tak 
severským zemím, ve kterých často nachází inspiraci. Nejpřirozenější cesta 
k osvojení si cizího jazyka podle něj vede skrze hudební texty. 

RECENT 
CZECH 
MUSIC 
OUTFITS

MODERNÍ 
ČESKÁ 
HUDEBNÍ 
TĚLESA

ŠKODA LÁSKY – PRVNÍ A POSLEDNÍ 
VELKÝ ČESKÝ HIT
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WHAT’S EATING US CO NÁS ŠTVE 

Cette année, nous avons conçu la rubrique 
de “What s̓ eating us” comme une mission 
secrète. Munis dʼun crayon et dʼun bout 
de papier, nous avons observé et noté les 
réactions d i̓nsatisfaction de nos proches 
pendant les fêtes de Noël. Voilà ce que nous 
avons découvert. 
Tout a commencé avec la période de l A̓vent 
et l a̓pparition de la couronne aux quatre 
bougies qui symbolise l a̓pproche de Noël. 
Mais, attention, il ne faut pas oublier que nos 
chères figurines en paille, malheureusement, 
ne supportent pas les hautes températures. 
Aimez-vous décorer le sapin de Noël ? Bien 
sûr que oui, mais à condition que vos bouts 
de choux à quatre pattes ne confondent 
pas cette pauvre plante avec une machine 
d e̓ntraînement. Les pâtisseries de Noël vous 
séduisent-elles ? Allez-y ! Puisqu e̓lles sont 
toutes de première qualité, certaines d e̓ntre 
elles tiendront compagnie encore au lapin de 
Pâques. Et le menu traditionnel du réveillon 
tchèque ? Vous allez vous régaler : on sert 
de la carpe pannée avec des arrêtes, le tout 
accompagné de sirènes d a̓mbulance. Vous 
avez réussi à surmonter toutes ces pièges ? 
Bravo, c e̓st alors bien lʼheure de prendre une 
ferme résolution pour cette nouvelle année. 
Au fait, savez-vous quelle est la différence 
entre une résolution de fin d a̓nnée et une 
télénovela sud-américaine ? Pratiquement 
aucune. On en voit bien le début, mais on a du 
mal à en trouver la fin.

Letošní rubriku „Co nás štve“ jsme pojali 
jako tajnou misi. S tužkou a papírem v ruce 
jsme pozorovali a následně zaznamenávali 
projevy nespokojenosti našich blízkých v prů-
běhu vánočních svátků. Podívejte se na to, co 
jsme při tom zjistili. 
Na počátku byl advent. A s ním adventní 
věnec se čtyřmi svíčkami jako symbol blíží-
cích se Vánoc. Pozor však na slaměné ozdo-
by! Vysoké teploty jim nesvědčí. Zdobíte rádi 
vánoční stromeček? Samozřejmě. Pokud si 
ovšem vaši čtyřnozí miláčci nepletou ubohou 
rostlinu s trenažerem. Dostali jste chuť na 
lákavé vánoční cukroví? Jen si poslužte. Jeli-
kož jsou všechny druhy v prvotřídní kvalitě, 
některé z nich budou dělat společnost ještě 
velikonočnímu zajíci. A co tradiční česká 
štědrovečerní večeře? To si pochutnáte: podá-
vá se smažený kapr a jako příloha rybí kůst-
ky, to vše za doprovodu houkačky. Že se vám 
podařilo překonat všechny tyto nástrahy? Pak 
je na čase dát si nějaké to pevné předsevzetí 
do nového roku. Mimochodem, víte, jaký je 
rozdíl mezi novoročním předsevzetím a jiho-
americkou telenovelou? Prakticky žádný. 
Začátek poznáte, konec hádáte.

NOËL: 
GARDEZ VOTRE SANG-FROID!

VÁNOCE: 
ZACHOVEJTE KLIDNOU HLAVU!

VÁCLAV JONÁK
Elegant glasses, stylish haircut and a colourful jumper… Always on time, 
perfectly prepared and ready to squeeze out of students unexpected 
knowledge and the very last bit of stamina. Delicious drink from a flask 
is his best friend during coffee break time. So called Czech Frenchman – 
that’s him! 

Václav considers his job at Pelikán school as a comeback to his teaching 
carreer, which he abandoned for some time. He and his family consisting 
of a beautiful wife and three kids are keen on macrobiotics and do not 
intend to buy a TV since none of them miss it.

(INTER)ACTIVITY
WWW.VOXOPOP.COM

AIM
To join a voice discussion group; to choose the 
appropriate vocabulary and register; to plan 
the speech to be comprehensible, neither too 
fast nor too slow; to be able to operate a voice 
discussion tool and recording devices.
TASK
Set up together the first entry which starts 
the discussion. Then each students adds his 
or her own opinion in the language they study 
and comments on a message of at least one 
fellow student.
OUTCOME
A logically structured voice discussion with 
relevant messages from all members of the 
project team. 
REWARD
The most successful projects will be 
published in the online version of the 
PELICAN magazine.

CÍL 
Zapojit se do diskuzní online skupiny; zvolit 
vhodnou slovní zásobu a registr; rozvrhnout 
hlasový projev, aby byl srozumitelný, ani příliš 
rychlý, ani pomalý; zvládnout práci s ICT 
hlasovým nástrojem a nahrávacím zařízením.
ÚKOL 
Společně vytvořte první příspěvek, 
kterým zahájíte diskuzi. Každý ze studentů 
přidá svůj vlastní názor ve studovaném 
jazyce a okomentujete příspěvek alespoň 
jednoho spolužáka.
VÝSTUP 
Vytvoření strukturované, logicky řazené 
diskuze s relevantními reakcemi k tématu. 
ODMĚNA 
Nejúspěšnější projekty budou zveřejněny 
v online verzi časopisu PELICAN.

VÁCLAV JONÁK
Elegantní brýle, švihácký účes a barevný svetřík… Vždy dochvilný, perfektně 
připravený a neoblomný vymáčknout ze studentů netušené znalosti 
i poslední zbytky energie. „Lahodný“ drink z termosky je jeho přestávkový 
parťák. Takzvaný český Francouz, to je on!

Václav své působení v naší škole považuje za comeback k učitelské profesi, 
kterou na nějaký čas opustil, cení si především svojí rozrůstající se rodiny, 
televizi nepotřebuje a už řadu let praktikuje makrobiotiku.
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El Dr. Gabriel Rubio trabaja en 
el Departamento de Educación 
(Gobierno de Navarra) en 
formación del profesorado, 
y en la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) en el área de 
didáctica de lenguas y literatura. 
Ha recorrido Europa aprendiendo 
y colaborando con profesores 
de lenguas para hacer realidad 
ideas innovadoras, a través 
de proyectos de cooperación 
transnacional. Se interesa 
principalmente por el impacto 
de Internet en las formas de 
aprender y enseñar. 
Twitter @grubiona.

Dr. Gabriel Rubio spolupracuje 
s navarrskou vládou na 
programech vzdělávání učitelů 
a vyučuje na Veřejné univerzitě 
Navarra (UPNA) didaktiku jazyků 
a literaturu. Jeho nejoblíbenějším 
tématem je využití internetu ve 
vzdělávání. Během realizace 
svých vzdělávacích projektů 
spolupracoval s nejvýznamnějšími 
vzdělavateli z celé Evropy. 
Příznivci Twitteru ho mohou 
sledovat na @grubiona.

¿Te imaginas poder escuchar las historias de 
tus abuelos cada vez que quieras, y que las 
cuenten a tus nietos? ¿Te imaginas construir 
con esas historias paseos por tu pueblo, 
o crear recorridos virtuales? ¿Te imagi-
nas compartirlo con toda Europa? Antes 
no podíamos, porque el viento se llevaba 
las palabras…

Una expresión española, con origen en la 
antigua Roma, justifica la importancia de la 
palabra escrita porque “lo escrito permanece” 
frente a la comunicación oral que desapare-
ce… Verba volant scripta manent…

Esto ha sido así durante siglos, pero ya no es 
así. Los medios técnicos de almacenamiento 
y distribución de audio, fotografía y vídeo 
permiten capturar momentos efímeros, 
a veces sólo descritos en documentos de 
etnografía, o en novelas de costumbres. Aho-
ra podemos almacenar, para ver y escuchar 
cuantas veces queramos, danzas, canciones, 
historias, anécdotas, etc. que forman parte 
de la tradición y de la cultura de los pueblos 
y que podían perderse conforme las culturas 
evolucionan y las tradiciones se olvidan.

Desde el punto de vista del aprendizaje, y 
más aún del aprendizaje de idiomas, el patri-

monio inmaterial (Intangible Heritage) es una 
enorme fuente de recursos para la creación, 
para el análisis, para la reflexión, el debate 
o la investigación. A la vez que los estudian-
tes aprenden una lengua, pueden dialogar con 
su cultura o crear lazos interculturales.

En nuestra región estamos impulsando la 
creación de comunidades de enseñanza y 
aprendizaje alrededor del patrimonio inmate-
rial. Promovemos la creación de comunidades 
de investigación en centros escolares para 
realizar proyectos de recopilación de testi-
monios, o recopilación de imágenes fijas y en 
movimiento. También estamos animando a la 
presentación de proyectos de comparación 
con otras zonas de Europa para el aprendizaje 
de canciones, poesías, cuentos, danzas, etc. 
a través de encuentros, exposiciones, even-
tos filmados…

Por último, pretendemos crear comunidades 
de didáctica de las lenguas y nuevas tecnolo-
gías ya que mediante esta herramienta puede 
abordarse la enseñanza de primeras lenguas, 
la animación a la lectura y el estudio de la 
literatura de tradición oral, a la vez que se 
implementan actividades como las webquest, 
búsquedas de información en pequeñas 
investigaciones (búsquedas del tesoro, juegos 
serios…), realidad aumentada, o los itinera-
rios culturales geolocalizados. 

Las posibilidades didácticas son muchísimas, 
y animamos a los profesores interesados en 
esta línea de trabajo a visitar 
www.navarchivo.com.

Gabriel Rubio

Umíš si představit, že si poslechneš příběhy 
prarodičů, kdykoliv se ti zlíbí, a že je budou 
vyprávět i tvým vnukům? Umíš si představit, 
že se díky nim vydáš na procházku minulostí 
nebo si uděláš virtuální prohlídku? A že se 
o všechny zážitky budeš moc podělit s celou 
Evropou? Dřív to nešlo, protože vítr vyřčená 
slova odnášel.

Španělský výraz původem z latiny zdůvod-
ňuje význam psaného slova, protože „psané 
zůstává“ a vyřčená slova odlétají… Verba 
volant scripta manent…
Bylo to tak po celá staletí, ale dnes už jsme 
mnohem dále. Technologické prostředky 
k uchování a distribuci audia, fotografií 
a videí dokážou zachytit pomíjivé chvilky, to, 
co dříve bývalo popsané například v etnogra-
fických dokumentech nebo kostumbristních 
novelách. Nyní dokážeme uchovat vizuální 
i sluchovou památku písní, tanců, příběhů 
atd., které jsou součástí naší tradice, aby 
nebyly nikdy zapomenuty zvyky, které 
se mění v souladu s přirozeným vývojem 
naší kultury.

Z pohledu studia a zejména studia jazyků 
je nehmotné dědictví (Intangible Heritage) 
neskutečným zdrojem pro analýzu, tvorbu, 
reflexi, debatu nebo výzkum. Během studia 
jazyka mohou studenti promlouvat zároveň 
s jeho kulturou a vytvářet interkulturní vazby.

V našem kraji se snažíme podpořit vznik 
výukových komunit zaměřených na nehmotné 
dědictví. Podporujeme výzkum ve vzdě-
lávacích střediscích, abychom uskutečnili 
projekty shromažďování svědectví, nehyb-
ných i pohyblivých obrazů. Také se zajímáme 
o srovnávání těchto svědectví s jinými evrop-
skými oblastmi. Usilujeme o studium písní, 
poezie, příběhů, tanců, atd. během různých 
setkání, výstav nebo filmových přehlídek.

No a také podporujeme vytváření didaktic-
kých společenství jazyka za využití nových 
technologií, protože díky nim je možno 
dotknout se výuky mateřského jazyka, pod-
pořit četbu a studium orální literatury, např. 
díky webquestům, vyhledáváním informa-
cí v malých skupinách (hledání pokladu 
i komplexnějších her), rozšířené realitě nebo 
geolokalizovaných kulturních stezek. 

Didaktické možnosti využití jsou mnohé 
a doporučujeme všem učitelům, kteří mají 
o tuto oblast zájem, aby navštívili 
www.navarchivo.com.

Gabriel Rubio

DR. GABRIEL RUBIO DR. GABRIEL RUBIO

¿EL VIENTO 
SE LLEVA 
LAS 
PALABRAS?

VÍTR ODNÁŠÍ 
SLOVA… 
ANEBO NE?

UNESCO
UNESCO
www.unesco.org/culture/ich/index.
php?lg=en&pg=00002 

TESTIMONIOS 
SVĚDECTVÍ
www.navarchivo.com/index.php/es/fondos/
poesia-tradicional/ciclo-vida/juegos-
infantiles/nuestro-burriquito
www.navarchivo.com/index.php/es/fondos/
leyendas-urbanas/crimenes/rapto-ninos

IMÁGENES 
OBRAZOVÁ DOKUMENTACE
www.navarchivo.com/index.php/es/fondos/
etnografia-navarra/fiestas/festivo-anual/
charlotada-en-fiestas

KOORDINÁTOR VZDĚLÁVACÍCH 
PROJEKTŮ PRO ČASOPIS PELICAN

COORDINATOR OF EDUCATIONAL PROJECTS 
FOR THE PELICAN MAGAZINE
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He’s a writer from the UK 
who’s recently finished his 
second novel. When Phil Met 
Bill is about someone who gets 
turned into a musical genius by 
the Devil before he’s supposed 
to save the world from financial 
corruption and all the other 
rubbish things we’re doing 
to it. To support the book 
he’s launched a new website, 
QuestionsOfChange.com, that 
looks at ways we can change the 
way we live before it all comes 
crashing down!

Tento spisovatel pochází z Velké 
Británie a nedávno dokončil svoji 
druhou knihu – Když Phil potkal 
Billa. Hlavní hrdina Phil by rád 
spasil svět před všemi politickými 
a společenskými problémy. Díky 
zásahu Ďábla se ovšem stane 
hudebním géniem ještě dřív, než 
to stihne udělat.
Aby Steve podpořil svoji 
knihu, založil webové stránky 
QuestionsOfChange.com, kde 
pohlíží na různé způsoby, jak 
můžeme změnit náš způsob 
života, než se vše v prach obrátí!

A NOTE FROM THE AUTHOR
Since I was a kid I’ve been interested in 
the way we live. I was never someone who 
wanted to succeed, because I didn’t really 
agree with the traditional idea of success.

I didn’t care about getting good grades at 
school or a good job because I wasn’t that 
fussed what my teachers thought of me, and 
was sure there’s more to life than work.

My parents always thought I’d grow out of 
it, but the truth is that as I get older I’m not 
only becoming more determined, but I’m 
starting to see the rest of the world thinking 
the same thing.

Are we really just here to work at a job, while 
we produce and consume endless piles of 
plastic rubbish, before we grow old and die? 
There’s gotta be more to life than that!

But at the same time, I’m not a negative per-
son – no, seriously! – I’m very positive about 
my life. I love what I do primarily because 
I think that one of the things that happens 
when you start asking important questions is 
that you develop a near uncontrollable urge to 
share what you find. 

In my book, the Devil talks about art as 
being something that exists to allow humans 
to communicate and claims that it’s only 
through more intelligent communication 
that we’ll begin to find a solution that could 
save us. Whether you communicate through 
words, pictures or music, art is the only real 

way of sharing who you are and explaining 
how you see the world.

And it’s this – an explanation of who you are 
combined with the understanding that accom-
panies it – that the Devil thinks will save us.

Through writing I’ve found a way to focus 
my ideas and, for now at least, this is the most 
important thing in the world for me.

Well, there’s also a strange obsession with 
circles and triangles but that’s a whole 
other story…

POZNÁMKA AUTORA
Od dětství mě zajímá, jak lidé vlastně žijí. 
Nikdy jsem nebyl tím, kdo chce uspět, pro-
tože s tradičním pojetím úspěchu v podstatě 
nesouhlasím.

Byly mi fuk dobré známky ve škole nebo 
skvělá práce, protože mě nijak netrápilo, co si 
o mně učitelé myslí, a věřil jsem, že v životě 
existuje něco víc než práce. 

Naši si mysleli, že z toho vyrostu, ale pravdou 
je, že čím jsem starší, tím víc se v tom utvr-
zuju, a co víc, všímám si, že lidé okolo mě si 
to začínají myslet také.

Opravdu tu jsme jen od toho, abychom 
dřeli v práci a produkovali a spotřebovávali 
hromady plastického odpadu do doby, než 
zestárneme a zemřeme? V životě musí být 
něco daleko víc než tohle!

Ovšem já nejsem pesimista – vážně ne! – 
beru svůj život velmi pozitivně. Jsem nadšený 
z toho, co dělám, zejména kvůli pocitu, že 
jakmile začnete pokládat důležité otázky, 
začnete cítit téměř nezvladatelnou touhu se 
podělit o to, na co jste přišli. 

V mé knize mluví Ďábel o umění jako 
o něčem, co umožňuje lidem komunikovat, 
a tvrdí, že pouze skrze inteligentnější komu-
nikaci můžeme postupně najít řešení, které 
nás zachrání. Ať už promlouváte skrze slova, 
obrazy či hudbu, umění je jediná pravá cesta, 
jak sdělit, kým jste a jak nazíráte na svět.

A to je ono – objasnění toho, kým jste, ve 
spojení s pochopením, které jej doprovází – 
že nás Ďábel spasí.

Díky psaní jsem objevil způsob, jak usměrnit 
svoje myšlenky, a alespoň prozatím, toto je 
pro mě ta nejdůležitější věc na světě.
 
Ano, potom je tu také zvláštní posedlost kru-
hy a trojúhelníky, ale to je už jiný příběh…

ANONYMNÍ BRITSKÝ SPISOVATEL PRO ČASOPIS PELICAN

www.questionsofchange.com
twitter.com/philsrevolution
www.facebook.com/whenphilmetbill

ANONYMOUS! ANONYM!

AN ANONYMOUS BRITISH WRITER FOR THE PELICAN MAGAZINE
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SEŠITY / NOTEBOOKS

Oddávám se náhodným 
setkáním. Cestuji po celém 
světě a nechávám lidi, aby se 
mnou inspirovali.
Vstřícně zachytím i ten 
nejniternější pocit, je-li 
to tvé přání.

Neopakuji se, jsem jedinečný, 
pokaždé jiný, zkrátka ručně 
dělaný. Svou variabilností 
vybízím k multifunkčnosti.

Nezestárnu. 
Pohladím. 
Jsem přesně takový, 
jakého mě toužíš mít,
a přece drze svůj...
Tvůj, chceš-li.

My Lovely Chameleon

I am devoted to random 
meetings. I travel throughout 
the world and allow people to 
be inspired by me. 
I willingly depict even those 
most internal feelings, if it is 
your wish.

I don't repeat myself, I am 
unique, always different, 
in short made by hand. 
I offer my variability for 
multifunctionality. 

I do not age. 
I caress. 
I am exactly the way 
you long me to be yet 
shamelessly myself...
Yours, if you want.

My Lovely Chameleon

www.mylovelychameleon.com
www.facebook.com/MyLovelyChameleon
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VIDEOPÄDAGOGIK – 
MEDIENPROJEKTE IN SCHULEN 
IN BERLIN UND EUROPE

Wenn Bilder sich irgendwo in unserem 
Blickfeld bewegen, dann fällt das unseren 
Augen auch meistens sehr schnell auf. 
Bewegte Bilder gibt es schon lange nicht 
nur im Film und Fernsehen-Monitore mit 
Werbung und Informationen findet man an 
allen möglichen öffentlichen Plätzen aber 
auch immer mehr im Internet und dadurch 
auch auf mobilen Geräten. YouTube rühmt 
sich inzwischen mit täglichen Videoabrufen 
von ungefähr 3 Milliarden. Gleichzeitig ist es 
auch immer einfacher selbst bewegte Bilder 
zu produzieren. Auch dies kann man einfach 
mit aktuellen Smartphones machen aber auch 

mit einer Bandbreite von Videokameras, 
Fotokameras mit Videofunktionen und 
Notebooks mit Webcams.
Das Thema „Video“ bestimmt seit fast 
20 Jahre unsere Projekte in Berlin und 
Europa. Dabei suchen wir ständig nach Ideen 
und Möglichkeiten wie man ein einfaches 
Videoprojekt in der Schule installieren und 
damit eine langfristige Medienpädagogik 
motivieren kann. Dabei sollen die Lernenden 
selbst einfache Videosequenzen produzieren 
aber auch sich mit den Inhalten und Hinter-
gründen von bewegten Bildern auseinander-
setzen – wie wurden die Bilder aufgenom-
men? Welche Absichten stecken dahinter? 
Wer hat die Informationen ausgewählt und 
wer hat sie präsentiert?

Die Themen der Projekte sind dabei sehr 
unterschiedlich. So gibt es zum Beispiel 
kurze Nachrichtensendungen über Ereignisse 
in der Schule oder im Klassenraum. Immer 
wieder gibt es aber vor allem den Bezug 
zum Curriculum – kurze Animationen im 
Kunstunterricht, Spielsequenzen im Sportun-
terricht, Dokumentationen für das Fach 
Geschichte oder Rollenspiele im Fremdspra-
chunterricht. Aber auch kurze Schnittwork-
shops im Fach Informationstechnologien kön-
nen anregen sich mit den Medien intensiver 
aber auch kritischer zu beschäftigen.

Ziel aller Projekte ist nicht nur das Erlernen 
der Medientechnik. Das können die Schüle-
rInnen meistens besser als die LehrerInnen. 
Auch wenn man natürlich auch die Technik 
benötigt um kurze Videos aufzunehmen. 
Wichtig ist ein pädagogischer Rahmen, 
der die Diskussion über bewegte Bilder in 
kleinen Gruppen fördert, der junge Menschen 

motiviert gemeinsam ein Skript zu verfassen, 
wie man die visuelle Sprache entwickeln und 
die Auswertung des Projektprozesses und 
des Videoergebnisses auswertet. Gleich-
zeitig können solche videopädagogischen 
Projekte existierende Kreativität stimulieren, 
vor allem junge Menschen in der Oberstufe 
motivieren sich aktiv in der Gesellschaft zu 
engagieren oder auch durch Videoprojekte 
sich mit anderen Kulturen in Europa (und 
in der Welt) austauschen. Dabei spielen vor 
allem die Möglichkeiten des Web 2.0 immer 
mehr eine Rolle. So kann man inzwischen 
sehr einfach Videoclips hochladen und teilen 
aber auch mit zusätzlichen Titeln und Grafi-
ken versehen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
schauen sich doch einmal bei unserem 
viducate Netzwerk vorbei www.viducate.net. 
Dort gibt es unser “Videopädagogik” Buch 
zum kostenlosen Download, viele Artikel 
mit theoretischen und praktischen Ansät-
zen, eine Videodatenbank mit Best-Practise 
Beispielen für verschiedene Bildungsbereiche 
und Themen und Informationen über unsere 
laufenden Veranstaltungen. 

Oder falls Sie besonders am Sprachenlernen 
interessiert sind, dann könnten die Ideen 
vom DIVIS Projekt www.divisproject.eu 
für Sie relevant sein – hier gibt es Unterstüt-
zung für kurze Videos mit neuen Vokabeln, 
Nachrichtenbeiträge, Dramasequenzen und 
Dokumentationen. Zwei bis dreimal pro Jahr 
bieten wir auch kostenlose Onlinekurse im 
Bereich Videopädagogik an. Auf dem vidu-
cate Web gibt es dazu weitere Informationen.

Armin Hottmann

Armin Hottmann ist ein 
Videopionier in der Welt 
der Bildung. Nach ersten 
Pilotprojekten in Grundschulen 
in London in den frühen 
Neunzigern hat er Videoprojekte 
in Berlin aber auch in Europa 
initiiert. Armin Hottmann 
arbeitet als Lehrerfortbilder, 
Videoproduzent und 
Projektkoordinator auch im 
Bereich des Sprachenlernens. 
Zurzeit koordiniert er das 
europäische Netzwerk 
“viducate”. Weitere Info gibt 
es online: 

Armin Hottmann je průkopníkem 
ve využívání videa v jazykovém 
vzdělávání. Po prvních 
zkušenostech v základních 
školách v Londýně začal s video 
projekty naplno v Berlíně 
a postupem času i ve zbytku 
Evropy. Armin pracuje jako 
teacher trainer, video producent 
a projektový koordinátor. Video 
využívá také při výuce jazyků. 
V současné době koordinuje 
evropský projekt Viducate. Pokud 
chcete o využití videa vědět více, 
navštivte:

www.viducate.net 
www.mediaeducation.net
www.speechbubbles.net 
www.divisproject.eu

VIDEOPEDAGOGIKA – MEDIÁLNÍ 
PROJEKTY V BERLÍNSKÝCH 
A EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH

Když se někde v našem zorném poli pohybují 
obrazy, pak si toho naše oči ihned všimnou. 
Pohybující se obrazy můžeme najít nejen 
v kině, televizi, na veřejných monitorech 
s reklamami, ale také na internetu nebo 
v mobilech. Nejznámější internetový video-
-server Youtube se pyšní denním zhlédnutím 
okolo 3 miliard. 
Dnes je stále jednodušší vytvářet vlastní 
videa. Dají se tvořit pomocí aktuálních Smart-
phones, ale také pomocí záběrů videokame-
ry, fotoaparátů a notebooků s webkamerou. 

Téma „video“ ovládá již 20 let naše projekty 
v Berlíně a Evropě. Přitom stále hledáme dal-
ší nápady a možnosti, jak zařadit jednoduché 
videoprojekty do škol a dlouhodobě motivo-
vat mediální pedagogiku. Cílem našich pro-
jektů je nejen naučit studenty vytvářet krátké 
videosekvence, ale také v nich vzbudit zájem 
o obsah a pozadí nahrávek. Při zhlédnutí 
jakéhokoli videa by si student měl automa-
ticky pokládat otázky – Jakým způsobem je 
video nahráváno? Jaký je jeho účel? Kdo tyto 
informace prezentuje a proč?

Témata studentských projektů mohou být 
přitom velmi různorodá. Jsou to například 
krátká zpravodajská vysílání o událostech ve 
škole či ve třídě. Video má šanci stát se kuri-
kulem studovaných oborů krátké animace ve 
školách s uměleckým zaměřením, reportáže 
z utkání na sportovních školách, tvorba 
dokumentu v rámci historických oborů nebo 
herecké role ve výuce cizího jazyka. Také 
krátké nestřihové workshopy v oboru infor-

mačních technologií mohou vzbudit zájem 
o média a podněty na ně kritičtěji pohlížet.

Cílem těchto projektů není pouze učení se 
mediální technice. Po technické stránce 
zvládnou studenti tvorbu videa často mnohem 
lépe než jejich učitelé. Důležitý je také 
pedagogický rámec, který podporuje diskuzi 
o nahrávkách, motivuje mladé lidi společně 
sepsat filmový scénář, rozvíjí vizuální komu-
nikaci a kritický pohled na celkový proces 
projektu včetně výsledného videa. Zároveň 
takové projekty podporují tvořivost, pomáhají 
mladým lidem nebát se prosadit ve společ-
nosti nebo se díky nim dozvědět více o jiných 
kulturách v Evropě a ve světě. 

Stále větší roli přitom hrají možnosti webu 
2.0. Zde je možné velmi jednoduše nahrát 
a rozdělovat videoklipy nebo je opatřit 
názvem či grafikou.

Vzbudili jsme ve vás zájem? Pak se podívejte 
na naše stránky. Najdete zde zdarma ke sta-
žení naši „videopedagogiku“, mnoho článků 
s teoretickými i praktickými poznatky, 
videobanku s nejlepšími příklady pro různá 
odvětví vzdělávání a také informace a témata 
o našich aktivitách.

Pokud se zajímáte o výuku jazyků, pak 
jsou tím pravým nápady z projektu DIVIS. 
Na webu projektu můžete nalézt mnoho 
zajímavých videí, která vás mohou inspirovat 
při výuce či studiu cizích jazyků. Dvakrát až 
třikrát do roka nabízíme také zdarma online 
kurzy z oblasti videopedagogiky. Bližší info 
na našem webu.

Armin Hottmann

ARMIN HOTTMANN ARMIN HOTTMANN

CREATOR OF EDUCATIONAL VIDEOS BASED 
IN BERLIN FOR THE PELICAN MAGAZINE

BERLÍNSKÝ TVŮRCE VZDĚLÁVACÍCH VIDEÍ 
PRO ČASOPIS PELICAN
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TWO MYTHS ABOUT COMPUTER 
GAMES THAT ALL TEACHERS 
SHOULD KNOW

I am on a mission to help 21st century teach-
ers introduce digital play into their classroom 
and open a doorway to a new way of learn-
ing – one that will better connect them to the 
people they teach, and bring more imagina-
tion, curiosity and fun to their classes.

We all need to play. It is the part of our 
world which helps develop communication, 
understanding and imagination. In spite of 
this, the role of play has not been central to 
school education. Instead, it is programmed 
activities and work that fill up the school 
day. But should it be that way? I think not. 
Games are a more natural way to learn than 
traditional classrooms, and playfulness helps 
us be more flexible, creative and resilient. It is 
also a great source of happiness.

It’s not easy persuading teachers though. 
Some are reluctant and still think of games as 
a waste of time. Others are worried about the 
violence. Let’s look at this second myth first.

If you believe most of what you read about 
computer games in newspapers and on TV, 
you would think the relationship between vio-
lent computer games and aggressive behav-
iour is clear: playing violent computer games 

triggers real-world violence. However, if you 
look under the surface the facts, the picture is 
different. This is what was shown by the first 
series study of violence in computer games 
(Grand Theft Childhood: The Surprising 
Truth about Violent Video Games) in 2009. 
The psychologists Kutner and Olson found 
that it is mainly bad research that has led to 
the link between video game violence and 
real world violence, and the conclusion that 
video games lead to social isolation and poor 
interpersonal skills.

Fortunately, things are changing, and it is 
becoming clear that digital games are not 
only popular, but they are also often deeply 
engaging. They also have a lot of learning 
in them. The best games lead to improved 
skills such as active and critical thinking and 
require gamers to take calculated risks and 
make quick decisions, all while managing 
a large amount of information. These are all 
now essential life skills but which are not 
easy to teach in a traditional school environ-
ment. These skills will become even more 
important for the future knowledge of econo-
my too. Remember that the next time anyone 
tells you to stop playing a computer game!

Graham Stanley

Graham Stanley spends half of 
his working life in projects such 
as aPLaNet (personal learning 
networks for teachers) and 
ITiLT (interactive whiteboards) 
and the other half as an English 
teacher at the British Council 
in Barcelona, Spain. He has 
a Masters in ELT & Educational 
Technology, and is co-author of 
the book for teachers ’Digital 
Play – computer games and 
language aims’. He also blogs 
about computer games and 
language learning at.

Graham Staley je učitelem 
angličtiny na Britské Radě 
v Barceloně. Vystudoval 
pedagogiku anglického jazyka 
a vzdělávací technologie. Velkou 
část svého života věnuje práci na 
vzdělávacích projektech, např. 
aPLaNet (Osobní vzdělávací sítě 
pro učitele) nebo ItiLT (Interaktivní 
tabule). Je spoluautorem knihy 
Digital Play – computer games 
and language aims. Na svém 
blogu obvykle píše o počítačových 
hrách a výuce jazyků.

GRAHAM STANLEY GRAHAM STANLEY

BRITISH COUNCIL SOCIAL MEDIA 
CONSULTANT FOR A PELICAN MAGAZINE

www.digitalplay.info/blog

DVĚ POVĚRY O POČÍTAČOVÝCH 
HRÁCH, O KTERÝCH BY MĚLI 
UČITELÉ VĚDĚT

Mojí osobní misí je pomoci učitelům zapojit 
do hodin počítačové hry a otevřít dveře 
novým možnostem učení tak, aby je propojilo 
s lidmi, které vyučují, a vnést do hodin více 
představivosti, zvědavosi a zábavy.

Všichni si potřebujeme hrát. Je to součást 
světa, která pomáhá rozvinout komunikační 
dovednosti, pochopení a představivost. Přesto 
se tradičně ve školách moc na hry nedalo 
a převažovaly mechanické aktivity a úkoly. 
Mělo by to tak ale být? Podle mě ne. Hry jsou 
přirozenější cestou k učení. Když je člověk 
hravý, je i flexibilnější, kreativnější a odhod-
lanější. Navíc hraní je skvělá zábava.

Ovšem není snadné o tom učitele přesvědčit. 
Někteří si o tom myslí své a berou hry za 
ztrátu času. Jiné zase trápí ta krev a násilí 
v počítačových hrách. No, podívejme se tedy 
na tento druhý mýtus.

Pokud věříte tomu, co čtete o počítačových 
hrách v novinách a televizi, máte nejspíš 
jasno v tom, že vztah mezi násilím v PC 
hrách a agresivním chováním je očividná 
rovnice: hraní počítačových her podporu-
je násilí v reálném světě. Nahlédněme ale 
pod pokličku a zjistíme něco jiného. Tohle 

vyplynulo z první série studií zaměřené na 
násilí v PC hrách (Grand Theft Childhood: 
The Surprising Truth about Violent Video 
Games) z roku 2009. Psychologové Kutner 
a Olson zjistili, že tuto pověru mají na svědo-
mí diletantské výzkumy, které přišly s tím, že 
videohry stojí za sociální izolací a chabými 
interpersonálními dovednostmi.

Naštěstí se věci mění a stává se jasné, že 
digitální hry jsou nejen oblíbené, ale i sil-
ně pohlcující. A poskytují prostor i pro učení. 
Nejlepší hry totiž vedou ke zlepšení aktivní-
ho a kritického myšlení a vyžadují od hráčů 
pečlivé zvažování rizikových faktorů a rychlá 
rozhodnutí, zatímco zvládají procesovat velké 
množství informací. Jsou to klíčové doved-
nosti pro život, které ovšem není snadné 
v tradičním školním prostředí rozvíjet. Tyto 
dovednosti se navíc v budoucnosti ukáží jako 
podstatné i v oblasti ekonomie. Tak si na to 
vzpomeňte, až vám příště někdo řekně, abyste 
nechali těch blbých her na počítači!

Graham Stanley

KONZULTANT SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ PRO BRITISH 
COUNCIL PRO ČASOPIS PELICAN
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To make a long story short, we are online all 
day so why not to take up the opportunity 
to practise some English. We researched 
some Czech English language websites and 
compared them. We used Facebook to com-
municate about the task. Most of us started 
chatting paralelly. A question aroused: what 
were we trying to do? But ok, what we found 
out after all?

WWW.HELPFORENGLISH.CZ
This website s̓ got it all: tests, grammar, 
vocabulary, articles, reading exercises, 
dictionary and games to practise vocabulary. 
What s̓ more, they are clearly organized 
and divided into separate, Czech labeled 
categories. Vocabulary entries include the 
correct pronunciation, an image, Czech 
translation and English definition. 

The website is free and you can use it without 
registering. If you register, there is an added 

value for you – statistics. The website will 
remember which words you knew and it 
wonʼt test you on them. It s̓ going to ask you 
those you failed to know, which is definitely 
a plus. But honestly, to complete the test you 
need quite a wide range of vocabulary. 

No matter how hard we tried to find some 
weak points, we simply couldnʼt find any. It 
looks like this website has everything you 
can think of. It looks pretty much complete 
to our mind. 

WWW.GRAMMAR.CZ
After the first click a well arranged website 
loads in front of our eyes. First, we appreciate 
the division of learning content into language 
levels from A1 to C2. That s̓ cool for those 
who are not willing to waste their time 
completing stuff they already know or 
struggle with materials beyond their current 
capacities. However, after trying the first test 

it s̓ clear that they are mostly based on the 
method “click the correct answer a, b or c”. 
Being affronted with more elaborated tests 
wouldnʼt do any harm.
 
The visual layout is a bit disappointing. They 
probably want to look serious so you wonʼt 
find any heavy illustrations there but let s̓ face 
it, it s̓ really hard work to stimulate your 
visual memory using only grey and blue.

Weʼll finish up mentioning one crucial point: 
The website totally lacks pronunciation and 
listening tasks. It’s great to be a grammatical 
star and write correctly and neatly but what 
happens if you want to get rid of the heavy 
accent which reminds you of a Russian or 
a mechanic device? Nevertheless, the goal 
the website aspires to achieve – to give a rich 
range of exercises that teach good grammar – 
is undoubtedly attained. 

Takže když to vezmeme zkrátka, online jsme 
stejně celý den, tak proč to nevyužít. Trochu 
jsme zapátrali mezi českými webovými 
stránkami, které se věnují angličtině a porov-
nali je. Domlouvali jsme se přes Facebook 
a většině hned začaly cvakat chaty. Nastala 
otázka, čemu se věnovat prioritně… Ale 
dobře, na co jsme tedy přišli?

WWW.HELPFORENGLISH.CZ
Tak tyhle stránky mají všechno: testy, gra-
matiku, slovní zásobu, články, texty, slovník, 
hry na procvičení slovní zásoby. A to všechno 
velmi přehledně rozdělené do česky pojme-
novaných témat. U slovíček najdeme dokonce 
jak výslovnost, obrázek, český překlad, tak 
i anglický opis slova. 

Stránky jsou zdarma a lze je užívat bez 
registrace. Když se ale registrujete, hned máte 
bonus k dobru – statistiku. Testy si pama-
tují, jaké slovíčko jste znali, a to už znovu 
nezařadí. Naopak se zaměří na ty, kde jste 
měli chybu, což je rozhodně výhoda. Všechny 
testy vyhodnocuje okamžitě počítač, takže 
zpětná vazba je hned na světě. Pravda ale je, 
že potřebujete docela širokou slovní zásobu. 

Přestože jsme se snažili najít na stránkách 
i nějaká negativa, u těchto stránek jsme dost 
pohořeli. Máme pocit, že tu je vše, na co si 
lze vzpomenout. Od gramatiky přes testy 
a hry až po výslovnost. 

WWW.GRAMMAR.CZ
Po prvním rozkliknutí se nám objeví 
přehledná webová stránka. V první řadě 
vyzdvihněme rozdělení podle úrovní od A1 
po C2. To jistě každý ocení, nikdo se nechce 
prohrabávat věcmi, které už umí, nebo 
jsou momentálně náročnější, než je zdrávo. 
Ovšem po otevření testů se objevuje klasická 
„zaklikávačka“, tedy výběr ze dvou či tří 
možností. Malinko propracovanější testy by 
nebyly od věci. 

Co do vizuální stránky, jsme poněkud 
zklamáni. Je nám jasné, že web musí vypadat 
seriózně a že nás žádné omalovánky nečekají, 
ale zařazení nějakých barev by neuškodilo. 
Stimulovat vizuální paměť za využití šedého 
a modrého písma není snadné. 

Uzavřeme to jednou z nejdůležitějších 
věcí. A to je výslovnost a poslech, které tu 
opravdu chybí. Jedna věc je umět gramatiku 
a správně psát a druhá je rozumět a neod-
povídat přízvukem, který připomíná Rusa 
nebo mechanického panáčka. Ovšem to, co 
web slibuje, tedy bohatou zásobu gramatiky, 
opravdu plní.

AMOSTUDIUM NA WEBU SELF-STUDY WEBSITES

REVIEW OF LANGUAGE 
LEARNING WEBSITES 
WWW.HELPFORENGLISH.CZ AND WWW.GRAMMAR.CZ

RECENZE VZDĚLÁVACÍCH WEBŮ
WWW.HELPFORENGLISH.CZ AND WWW.GRAMMAR.CZ
 

(INTER)ACTIVITY
WWW.SCOOP.IT

AIM
To conduct a research in appropriate websites 
dedicated to learning a language online and to 
create an Internet diary where you are going 
to present them.
TASK
Set up an account on www.scoop.it and use 
it to create your own Internet diary containing 
links to interesting language learning 
websites.
OUTCOME
An online presentation of your favourite 
language learning websites and their short 
descriptions.
REWARD
The most successful projects will be 
published in the online version of the 
PELICAN magazine.

CÍL
Provést průzkum vhodných internetových 
stránek pro studium cizího jazyka a vytvořit 
internetový diář, kde na stránky upozorníte.
ÚKOL 
Vytvořte si účet na www.scoop.it a pomocí 
tohoto nástroje sestavte vlastní interetový 
diář se zajímavými odkazy. 
VÝSTUP 
On-line prezentace s odkazy na vaše 
oblíbené webové stránky a reference na 
jednotlivé portály.
ODMĚNA 
Nejúspěšnější projekty budou zveřejněny 
v online verzi časopisu PELICAN.

TOMÁŠ KVÍTEK
Ve škole je tento znamenitý učitel obdařen schopností nás naučit zhola 
nemožné. I když vypadá jako pohodář, dokážeme ho přivést k varu. Dobře se 
o nás stará a pravidelně nám zjišťuje přísun židlí. Mimo školu je pan Kvítek 
brilantním tanečníkem.

Takový, jako je on, se prostě musí buď vidět, nebo nakreslit. Je předvídatelný 
jako aprílové počasí, má trošku anarchistickou povahu a na každý pracovní den 
nachystaný nějaký ten vtípek.

TOMÁŠ KVÍTEK
Tomáš is capable of teaching us the impossible. Although he looks like an easy-
-going person, we can make him go crazy during lessons. He takes good care of 
us and he makes sure there are always enough chairs and tables for everybody. 
Outside the classroom, he is an excellent dancer. 

A guy like him cannot be described. You must see him with your own eyes. 
He’s unpredictable and has a slightly anarchistic character. Each working day he 
has a few jokes ready which drive us mad.
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MIROSLAV JANÍK 
At first sight he looks like 
a master of mimicry. After some 
lessons we found out he can be 
very visible and resolute, too. 
Sometimes it feels like he must 
have something in common 
with Komenský (in terms of 
conception of School by Play). We 
wish everyone to have a teacher 
like Mirek.
Mirek is keen on theatre and is 
part of the German speaking 
theatre group Doppel L. He 
would spend his ideal day in 
Vienna drinking melange and 
probably a glass of white wine. 
He specializes in intercultural 
aspects and multilingualism. 

Na první pohled nenápadný 
a nesmělý lektor. Po nějaké 
době jsme však shledali, že je 
velmi rázný. Občas se zdá, že 
by mohl mít něco společného 
s Komenským (myslíme v pojetí 
školy hrou). Lektora, jako je ten 
náš, přejeme každému.
Mirek má rád divadlo, je členem 
německy mluvící divadelní skupiny 
Doppel L. Svůj ideální den by 
strávil ve Vídni s šálkem pravé 
melange a skleničkou bílého vína. 
Specializuje se na interkulturní 
aspekty a mnohojazyčnost. 

MICHAELA HOLÍKOVÁ
Míša is not only an excellent 
German teacher but also 
a skilled baker of muffins. She 
is totally engaged in painting 
and amateur theatre acting. She 
is friendly, cheerful, energic 
and talkative.
Michaela Holíková is a member 
of the German speaking theatre 
group Gruppe 07. Apart from 
theatre and teaching German, 
she enjoys painting. Her dream is 
to write or translate a book and 
illustrate it.

Míša je nejen výbornou lektorkou 
němčiny, ale i pekařkou muffinů, 
zapálenou malířkou a potrhlou 
herečkou. Je přátelská, veselá, 
energická a ukecaná.
Michaela Holíková působí 
v německy mluvícím divadelním 
souboru Gruppe 07. Kromě divadla 
a výuky němčiny se věnuje malbě 
obrazů. Jejím snem je přeložit 
či napsat vlastní knihu a sama 
ji ilustrovat. 

CULTURE AND LANGUAGES JAZYK A KULTURA

(INTER)ACTIVITY
WWW.GLOGSTER.COM

AIM
To use www.glogster.com to express opinions 
and thoughts in a creative and graphically 
appealing way.
TASK 
Choose a country and set up an account on 
www.glogster.com. Create a multimedia poster 
which will sum up your outlook on strong and 
weak points of the country you have chosen. 
OUTCOME
An interactive, attractively looking poster 
containing: 1 video, 1 voice recording, 4 text 
boxes of a minimum of 4 phrases each.
REWARD
The most successful projects will be published 
in the online version of the PELICAN magazine.

CÍL
Využít Glogster ke kreativnímu, graficky 
poutavému ztvárnění a vyjádření vlastních 
myšlenek a postojů. 
ÚKOL
Vyberte si stát, zaregistrujte se na Glogsteru 
a vytvořte on-line plakát, který bude shrnovat 
všechna negativa a pozitiva, která podle vašeho 
názoru daná země má.
VÝSTUP
Výstupem je interaktivní graficky zpracovaný 
plakát, který obsahuje: 1 video, 1 zvukovou 
stopu, 4 textová pole o nejméně 4 větách.
ODMĚNA 
Nejúspěšnější projekty budou zveřejněny 
v online verzi časopisu PELICAN.

in der Nähe von Berlin, in einem ehemaligen 
Hangar für Herstellung von Luftschiffen. 
Deutschland bietet auch kulturelle Erleb-
nisse: die Berliner Mauer, Fernsehturm, das 
Brandenburger Tor, die Straße Unter den 
Linden und Schloss Neuschwanstein und 
viele andere.

VOKABULAR
r Schnitzel – šnycl
r Vater – fotr
s Kind – kindoš (dítě)
bezahlen – cálovat (platit)
immer während – imrvére
schmecken – šmakovat
e Hitze – hic
e Buchteln – buchty
e Kolatschen – koláče
e Ribizl – rybíz
r Knödel – knedlík
r Powidl – povidla
e Pistole – pistole
r Sliwowitz – slivovice

SPRACHE
Deutsche und tschechische Sprache sind 
zusammen schon Jahrhunderte. Deshalb sind 
die deutschen Ausdrücke in der tschechischen 
Umgangssprache und im Slang oft zu hören. 
Die tschechische Sprache hatte aber früher 
großen Einfluss auf das Österreichische. 
Viele tschechische Wörter haben die Öster-
reicher übernommen, sehr oft auf Grunde 
der in Wien verbreiteten Küche. Im Anhang 
finden Sie ein Vokabular mit übernommenen 
Wörtern, aus dem Tschechischen ins Deut-
sche und umgekehrt. 

KULTUR
Deutschsprachige Länder locken viele Tou-
risten dank Unterhaltung. Im Winter können 
Wintersportler die Intensität der österreichi-
schen Alpen erleben. Zu den bekanntesten 
Skigebieten gehören Stuhleck, Dachstein, 
Kaprun und Hochkar. Um Weihnachtsstim-
mung in Österreich zu genießen, bietet dieses 
Land charmante Weihnachtsmärkte in Wien. 
Genießen Sie ein außergewöhnliches Erlebnis 
in dem Tropical Island. Es ist ein exotisches 
Wasserparadies in der Mitte Europas. Es liegt 

JAZYK
Němčina a čeština jsou propojené už po 
staletí. Všichni vědí, že mnoho německých 
výrazů existuje v nespisovné češtině 
a slangu. Ale málokdo ví, že čeština měla 
velký vliv na rakouskou němčinu. Zejména 
v oblasti kuchyně. V příloze najdete malý 
slovníček s převzatými výrazy z češtiny do 
němčiny a naopak. 

KULTURA
Německé země lákají turisty díky 
zábavě. V zimě mohou milovníci zimních 
sportů zažít intenzitu rakouských Alp. 
K nejznámějším oblastem k lyžování patří 
Stuhleck, Dachstein, Kaprun a Hochkar. 
Chcete-li si vychutnat vánoční atmosféru, 
nabízí tato země okouzlující vánoční trhy. 
Vychutnejte si také neobyčejné zážitky 
v Tropical Island. Ten leží nedaleko 
Berlína v bývalém hangáru, kde se 
vyráběly vzducholodě. Německo nabízí 
také kulturní zážitky: Berlínská zeď, 
televizní věž, Brandenburská brána, ulice 
Unter den Linden, zámek Neuschwanstein 
a mnoho dalších.

WAS HAT UNS DER 
DEUTSCHE GENOMMEN 
UND GEGEBEN?
MÖCHTEN SIE WISSEN, WIE UNS DAS DEUTSCHE BEEINFLUSSTE?

CO NÁM NĚMECKO DALO 
A VZALO
CHTĚLI BYSTE VĚDĚT, JAK NÁS NĚMČINA OVLIVNILA?



PELICAN MAGAZINE I 32 PELICAN MAGAZINE I 33

Sabéis, siempre he querido ser 
un guardabosques. Consideraba 
la unión con  naturaleza, 
atención al bosque y la vida en 
él como una hermosa misión de 
toda la vida. Pero mi primera 
reunión de guardabosques debió 
significar un momento crucial de 
mi vida. 

Y fue así. En vez de 
guardabosques orgullosos, me 
topé con bestias emborrachadas, 
rodeadas de animales muertos. 
Me bastó una mirada y supe 
que no quería ser uno de esas 
bestias. Qué desilusión!

Ahora está claro que los 
animales en el bosque no 
necesitan protección humana. 
En contrario, necesitan 
a alguien  que los proteja contra 
la gente. Por eso decidí elegir un 
camino diferente. 

Víte, vždycky jsem se toužil 
stát myslivcem, být ve spojení 
s přírodou. Starat se o les 
a život v něm jsem vnímal jako 
krásné životní poslání. Moje 
první myslivecká schůze měla 
znamenat přelomový okamžik 
mého života. 

A také znamenala! Místo hrdých 
myslivců jsem spatřil ožralá 
hovada, obklopená mrtvými 
zvířaty. Stačil jeden pohled 
a věděl jsem, že mezi tyto zrůdy 
vraždící pro kus masa patřit 
nechci. Takové zklamání!

Teď je mi jasné, že zvířata v lese 
nepotřebují lidskou ochranu. 
Naopak potřebují někoho, kdo 
je ochrání od lidí. Proto jsem se 
rozhodl zvolit si jinou cestu. 

LENKA KROUPOVÁ 
Lenka is a Spanish teacher and 
educational projects manager. Since 
her first international conference 
in Turkey where she met a bunch of 
amazing English teachers, she got 
engaged in the world of ELT. Apart 
from projects and teaching, this year 
she has managed to paint her house 
green and see the Mask of Agamemnon 
in Athens, which was her dream since 
her History class in primary school! 

Kromě výuky španělštiny Lenka letos 
stihla vymalovat byt nazeleno, vidět 
Agamemnónovu masku v Aténách, 
číst přeplněnému sálu italských dětí 
o tom, že Myšku Šedivku vyléčí pouze 
Matricaria Chamomilia, a seznámit se 
se surrealistickými učiteli anglického 
jazyka v Istanbulu. Závěrem roku hlídala 
bažanty v bažantnici, jednoho upekla 
a druhého připálila.

(INTER)ACTIVITY
WWW.TOONDOO.COM

AIM
To use www.toondoo.com to make use of 
acquired language skills to capture the 
essence of a story in a brief, witty, and 
graphically appealing way.
TASK 
Create your own comics using  
www.toondoo.com. The topic is to present 
what are Czech people like, what they are into 
and what they can’t stand. No insults but no 
hypocrisy either.

OUTCOME
A complete comics containing 6 squares in 
which the project team has described typical 
behaviour and customs of Czech people. 
The comics must be logically structured 
and include the name and a written text in 
each square.
REWARD
The most successful projects will be 
published in the online version of the 
PELICAN magazine.

CÍL
Podstatou aktivity je kreativně využít nabyté 
jazykové dovednosti. Zvolit vhodné jazykové 

prostředky ke stručnému, výstižnému 
a vtipnému zachycení pointy příběhu. Zvolit 
vhodný grafický design.
ÚKOL 
Pomocí www.toondoo.com vytvořte svůj 
vlastní komiks. A téma? Představme světu 
Čechy, jací doopravdy jsou a co je baví 
a nebaví. Bez urážek, ale i bez přetvářek.
VÝSTUP
Vytvoření komiksu o šesti políčkách, který 
zachytí běžné chování Čechů. Komiks musí 
obsahovat název, psaný text v každém políčku 
a být logicky strukturován. 
ODMĚNA 
Nejúspěšnější projekty budou zveřejněny 
v online verzi časopisu PELICAN.

CERDOMACHÓDLACO
KANECDLAK

COMIC KOMIKS

Voy a ser un verdadero protector del 
bosque. Voy a ser pesadilla de esos 

payasos de uniformes verdes. Voy a ser 
“Cerdomachódlaco”!

Stanu se pravým ochráncem lesa, noční 
můrou všech šašků v zelených uniformách. 

Stanu se Kanecdlakem! 
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... EL MEJOR 
DÍA DE MI VIDA!

? ? ?

! ! !

AQUÍ TENGO ALGO 
PARA USTED...

¿TODAVÍA LES DAN GANAS DE 
COMER UN GULASH? 

… UN PREPARADO DE 
ORIGEN NATURAL!
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ANY PSEUD CAN WEAR 
JODHPURS BUT WHAT IF 
A LADY DOES

Dear famous Coco Chanel,
You used to be the richest French fashion 
designer of the last century. You inspired the 
whole world of fashion industry. You freed 
women from corsets, and made a big impres-
sion on me as a great personality.
You pushed the limits of fashion and inspired 
many designers who came after you and over-
shadowed blockbuster brands of your times. 
You became a pioneer in sportswear which 
turned to be an substantial part of the picture 
of a modern and independent woman.
I found in you a model to follow particularly 
in terms of attitude towards life. You had 
courage, decisiveness and sense of smooth 
trouble solving to spare. Otherwise, you 
couldnʼt say your famous “There are no ugly 
women in the world, just lazy ones.”
It required considerable courage to pron-
nounce sharp words in the interwar period 
of the twentieth century. Even then you were 
smoking a cigarette from a holder and saying 
quotes like “I donʼt care about criticism and 
servility. I just do art which is practical, styl-
ish and I know everybody will love.”
Outspoken, ambitious “lady in jodhpurs” 
made her mark and continues to influence 
world even today. I donʼt know if you went 
to hell or heaven. But it s̓ known that good 
girls go to heaven and naughty girls every-
where they want. 

Your fan,
Sandra Šmerdová

POSSESSED BY A DEVIL 

Manolo, you libertine! 
Curse you and every shoe you have designed, 
sewed, and confered it the might to be worn. 
You say you donʼt deserve this?
Manolo, imagine a girl. Young, innocent, 
unfettered by fashion trends. Yet, one day our 
heroine is mindlessly browsing the Internet. 
She is wearing old, nasty slippers, but she 
does not care. Then, in the corner of a web 
page, pops up an unobtrusive banner. The 
girl, unaware of the enormous temptation, 
clicks on that banner.
And what happens? The screen goes off 
with radiant colours, elegant and extrava-
gant curves, high heels and exotic materials. 
Yes, Manolo, that is it! Our heroine has just 
revealed your magical world of shoes and 
seems unable to resist it. She keeps clicking 
hard on the touchpad to look at more and 
more magical sandals, high-heeled shoes, 
court shoes and she orders one pair of shoes 
after another.
Oh, Manolo, since I have set my eyes on 
the first pair of your shoes, I do not want to 
wear others. I have even stopped looking into 
people s̓ eyes, I focus directly on their shoes! 
I frown on Vietnamese footwear retailers 
and Bata is for me the synonym of a clogsʼ 
manufacturer.
Since then, Manolo, my heart and wallet 
belong solely to you!
Youʼll rot in hell for that, Manolo Blahnik! 
But please, before doing so, design for me 
a marvelous pair of shoes. It’s been a long 
time since I bought some.

Yours,
Martina Janíková

SO WHAT’S THE TRUE STORY, 
FORE-FORE-FOREFATHER?

Every year when winter comes I feel a need 
to write something to you. 
Yet, there s̓ no reason to rejoice. That ’some-
thing’ is not admiration at all. I have a few 
doubts that wonʼt let me sleep for a long time. 
Iʼve been lying in a bed for three weeks now, 
bored and drinking my sixtieth camomile tea. 
Simply because of the fact that it started to 
get freezing cold and our weakened organ-
isms donʼt want to cope with that. And then 
a friend of mine writes to me from Egypt 
saying he is enjoying his beer on a beach 
while sunbathing. Of course I donʼt infer that 
you shouldʼve walked the whole nation as far 
as Africa or, perhaps, swim over the Medi-
terranean Sea. But in one song there were 
lyrics saying that if you had drawn forward 
a little bit more we could now be loung-
ing somewhere around water in our swim-
suits. And the fact it didnʼt happen is a big 
pity, Mr. Čech.
I think that some of your decisions were hot-
headed and reckless. The fact that everybody 
agreed with you is just evidence that every-
body was completely exhausted after such 
a plodding journey. If I had been this tired 
and told that there could be plenty of milk and 
honey seen from the Říp mountain, I would 
have gone and checked that myself too.
Nobody even wanted to ponder over the name 
of our new homeland and they wanted to go 
to sleep so they agreed with the first proposal, 
which was naming our country after you. By 
the way, according to scientific research there 
were no huge supplies of milk and honey to 
be seen from Říp around 664 AD.
It was thoughtless to draw such conclusions 
towards the evening and I frankly thank you for 
the decision which cost me two weeks of school.

Yours, 
David Röder

TY RAJTKY UMÍ NOSIT KAŽDÝ 
POZÉR, ALE CO TEPRVE DÁMA

Slavná Coco Chanel,
bývala jste nejbohatší módní návrhářka 
Francie minulého století, která inspirovala 
nejen svět v módním průmyslu a osvobodila 
ženy od korzetů, ale která inspirovala svou 
osobností také mě.
Posunula jste hranice módy o kus dopředu. 
Tím jste byla inspirací pro mnohé návrháře, 
co přišli po Vás, i pro veleúspěšné značky, 
které jste v dřívější době zastínila.
Stala jste se průkopnicí sportovního oděvu, kte-
rý se stal podstatou moderní a svobodné ženy.
Pro mě jste inspirací především Vaším 
postojem k životu. Kypěla z Vás odvaha, 
rozhodnost a smysl pro okamžité ukonče-
ní potíží. O tom svědčí Váš výrok: „Není 
ošklivých žen; jsou jen ženy, které se neumějí 
udělat krásnými.“
Celkem odvaha prosazovat ostrá slova počát-
kem dvacátého století, v meziválečném obdo-
bí. Naproti tomu jste dále pokuřovala cigaretu 
ve špičce a pronášela věty typu: „Mě nezají-
má kritika ani podlézavost. Jednoduše dělám 
umění, které je praktické, stylové a vím, že 
ho všichni budou milovat!“
Prostořeká, ambiciózní „dáma v rajtkách“ 
promluvila a mluví svým jménem dodnes. 
Jestli patříte do nebe, nebo do pekla? Nevím. 
Hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé 
kam chtějí.

Vaše obdivovatelka 
Sandra

V MOCI ĎÁBLA 

Manolo, ty zhýralče!
Proklínám tebe i každou botu, kterou jsi 
navrhl, vytvořil a dal jí vůli být nošena. 
Že netušíš proč?
Manolo, představ si dívku. Mladou, nevinnou, 
nespoutanou módními trendy. Jednou však 
naše hrdinka bezmyšlenkovitě brouzdá po 
internetu. Na nohou má ošklivé, staré papuče, 
ale je jí to jedno. V tom jí v rohu webové 
stránky vyskočí nenápadný reklamní banner. 
Dívka netušící velikost pokušení tento ban-
ner rozklikne.
Co se nestane? Její monitor se roztančí barva-
mi, elegantními a extravagantními křivkami, 
vysokými podpatky a exotickými materiály. 
Ano, Manolo, přesně tak! Naše hrdinka 
odhalila tvůj kouzelný svět bot a nedokázala 
mu odolat, a proto kliká, co jí touchpad stačí, 
na ty kouzelné botičky, střevíčky a lodičky 
a objednává jeden pár bot za druhým.
Ach, Manolo, od té doby co jsem si obula tvůj 
první střevíček, jiný už nechci nosit. Lidem 
se již nedívám přímo do očí, ale nejprve 
posuzuji jejich boty. Ustavičně se mračím na 
vietnamské prodejce obuvi a Baťa je pro mě 
jen výrobce dřeváků. Od té doby, Manolo, 
patří moje peněženka i srdce jen tobě!
Shniješ v pekle, Manolo Blahniku! Ale ještě 
před tím navrhni, prosím, nějakou geniální 
botičku, už jsem si žádnou dlouho nekoupila.

Tvoje 
Martina Janíková

JAK TO TENKRÁT BYLO 
PRAPRAPRAPRAPRA-
PRAPRAOTČE?

Každý rok, když přichází zima, mám potřebu 
Vám něco napsat.
Ovšem hned se neradujte. To něco v každém 
případě není obdiv. Mám pár pochybností, 
které mi už dlouho nedají spát. Už třetí týden 
ležím znuděný v posteli a piji už šedesátý 
heřmánkový čaj. To proto, že začalo při-
tuhovat a naše ochablé organismy se s tím 
nechtějí vypořádat. A potom mi napíše kama-
rád z Egypta, že se opaloval u vody s pivem 
v ruce. Samozřejmě tím nenaznačuji, že jste 
měl s celým národem jít pěšky až do Afriky, 
nebo snad přeplavat Středozemní moře. Ale 
v jedné písničce zaznělo, že kdybyste popošel 
o kousek dále, mohli jsme se teď v plavkách 
u vody válet. A to, že se to nestalo, pane 
Čechu, je sakra velká škoda.
Myslím, že některá Vaše rozhodnutí byla 
zbrklá a unáhlená. To, že s Vámi souhlasili 
všichni, je jen důkaz toho, že byli po úmorné 
cestě zcela vyčerpaní. Já být takto na dně 
a někdo by mi řekl, že z Řípu viděl spousty 
mléka a medu, taky bych se šel rozhod-
ně podívat.
Nikomu se ani nechtělo přemýšlet nad 
názvem naší nové vlasti a chtěli jít spát, tak 
odsouhlasili první návrh a to ten, že se má 
naše země jmenovat po Vás.
Mimochodem podle vědeckých výzkumů se 
kolem roku 664 n. l. nenacházely v okolí Řípu 
tak obrovské zásoby mléka a medu, které by 
běžný člověk spatřil z tak vysoké hory.
Bylo neohleduplné vyvozovat nějaké závěry 
takto k večeru a upřímně Vám děkuji za 
rozhodnutí, které mě připravilo o dva týd-
ny výuky!

Váš,
David Röder

WRITING CONTEST WINNERS VÍTĚZNÉ ČLÁNKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

This year we decided to open a big writing contest for our students. 
The goal was to write an article for our school blog on  
http://pelicanmag.wordpress.com and, by sharing it on social 
networks, get as many readers as possible.
According to the contest rules, participants wrote a letter addressed to 
notable personalities who impacted in some way on lives of our students. 
The addressee could be any living person or anyone who ended up either 
at hell or went directly to heaven.
The winner was a letter written by Sandra Šmerdová, whose article was 
viewed by more than 7 000 readers. You can find here as well two letters 
which got a special price for their higly creative elements. The rest of the 
letters are waiting for you on our blog. 

V letošním školním roce jsme pro naše studenty vyhlásili velkou 
literární soutěž. Cílem bylo napsat pro školní blog  
http://pelicanmag.wordpress.com krátký dopis a pomocí sociálních 
sítí sdílet a dosáhnout co největšího počtu zhlédnutí článku.
Dle zadání soutěže byl dopis adresovaný osobnostem, které se nějakým 
způsobem promítly do života našich studentů, ať už žijícím, nebo těm, 
o kterých si myslí, že svojí zásluhou skončili v pekle či v nebi. 
Vítězem soutěže se stal článek slečny Sandry Šmerdové, který během 
několika měsíců zhlédlo více než 7 000 čtenářů. Druhé dva články 
získaly od JŠ PELIKÁN speciální cenu za kreativitu. Další dopisy na vás 
čekají na našem blogu.

LETTERS TO HEAVEN, HELL AND EARTH DOPISY DO NEBE, DO PEKLA I NA ZEMI
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David is a photographer who has 
linked his artistic career with 
Rolleiflex twin-lens camera. He 
exhibits black and white pictures, 
and develops in the traditional 
way in a darkroom. The desire 
for quality and connection with 
tradition moved him to start his 
own graphic and photo studio. 
The cooperation with his nearest 
colleagues is a source of great joy 
for him. He can’t dispense with 
Italian Espresso. 

What do you hate most?
I strongly dislike vain talking, and people 
who are incapable of working the moment, 
and my self-incapacity. But this is not 
a question for me. The word “hatred” doesnʼt 
belong in my vocabulary. 

What is the inspiration of your life?
That in the end life is so beautiful. And that 
everybody around me is so talented and nice! 

Your ideal day…
Is when I donʼt have to do anything and I can 
let my thoughts wander. Time and privacy 

are golden. To be more specific though, 
it s̓ a visit to a remote hotel with a nice lady, 
where we can be merry together, or read 
a book, alone. And it s̓ thrilling to use my 
camera in good light conditions and have 
enough authority; to be with my family, 
who Iʼm in debt to for being here, in my car, 
smoking a cigar, on Saturday, on an empty 
road (at dusk). Shaken lightly, preferably 
not stirred.

What is the place you never want to 
end up in?
What a question! You might not want it and 
you end up just there. I havenʼt fought in 
a war, I havenʼt seen my close ones suffer, 
I havenʼt been in an internment, or forced on 
a death march. But I don’t just look for cool 
and funny moments. Iʼm fond of creativ-
ity and happy to appreciate good work 
and modesty. I d̓ love to visit metropolitan 
N. Y. C. in the fifties, the golden twenties 
in Berlin kabarets, Znojmo under the rule 
of the Austro-Hungarian Emperor. And I d̓ 
love to live the atmosphere in which Franke 
and Hideke designed Rolleiflex or Ledwinka 
developed the first Tatra 77. The best is to 
breathe a creative atmosphere! 

ICH HÄTTE GERNE 
DIE ATMOSPHÄRE 
ERLEBT, ALS 
MAN ROLLEIFLEX 
KONSTRUIERTE.

When did you last buy some useless, 
expensive thing and what was that?
I donʼt have large possessions but Iʼm 
pragmatic. Could be considered as such an 

awfully expensive camera lens? Or a record 
player and a vacuum tube amplifier? But 
how could I do without them when taking 
photos and listening to Mahler and Wagner 
while working? I have expensive sunglasses; 
I still blame myself for getting them. But 
I donʼt smoke. Let s̓ make use of the oppor-
tunity to tell you I d̓ like to choose an oil 
painting I feel engaged with. And several 
high-consumption cars (Tatra 603, an older 
Porsche model and Alfa Romeo, and prob-
ably something from British production too) 
before we run out of petrol resources com-
pletely. Then I could do with an old tenement 
house in a small town (with a newsagent s̓ 
downstairs – a little Italian monarchist bar, 
that s̓ important). 

When did you take the biggest risk in 
your life?
Never, probably, Iʼm a fairly boring guy. 
Maybe sometimes I take a risk in my car, but 
in a gentle way. 

When is the last time you were proud of 
being a Czech?
To be perfectly honest, it has never happened 
to me so far. I canʼt be very proud. I love our 

degenerated Europe as a whole, as it is, or 
unfortunately, as it used to be. I guess Czechs 
can find their place there, too. Even if they 
only should act as catalysts in a certain area 
for sometime. Some decades in artistic dis-
ciplines, architecture and handicraft fills me 
with some sort of optimism and good faith. 
To give an example, let s̓ look at my favourite 
inter-war architecture, the atmosphere and 
some idealism of so called Brussels style is, 
I guess, typically… Czech? But let s̓ put it 
right. Anything which is Czech is also a bit 
Austrian, Jewish, German, Slavic, Dutch, 
Ukrainian, Polish. I hope so. Many person-
alities we can be proud of as a nation grew 
up in Central Europe, so thanks for them! 
 
What do you fear most?
I donʼt fear anything beforehand. I never 
wish for anyone to face difficult times.

Which century would you like to live in?
It would be a gift to visit ancient Egypt, 
impressionists, pre-war Vienna, South-Bohe-
mian farm in the 18th century, Rudolf II, busy 
First Republic times, Modernist Germany, 
the fifties, the debauched 80 s̓ marked by 
consumerism. I d̓ certainly take such a ride! 

Why is it still impossible? It was so damn 
good! But I wouldn’t change my times. Why? 
Iʼm almost happy today although there are 
things that donʼt agree with me. Iʼm tired 
of watching my PC screen all the time, the 
rapidity of all communication. I donʼt like 
current design, I canʼt stand the disgusting 
prefab vegetables we have to eat, I canʼt stand 
the fact everything is so prefabricated. I donʼt 
want to make phone-calls.

How would you like to die?
From old age, at night and fairly busy until 
the very end. I am being too demanding. 
The coffin is to be taken to a remote grave-
yard and forgotten. 

Does God exist?
Emancipated Western civilisation seems to 
struggle hard with this question. I suspect 
God begins at least with modesty and a long-
standing experience of mankind. Iʼm not 
inquiring into the inception of humankind, 
I donʼt go that deep. I feel Iʼll learn every-
thing at the right time, if it s̓ not that then 
Iʼve already forgotten it. When asked the 
same question, Yuri Alekseyevich Gagarin 
answered: I didnʼt see any God up there.

AN INTERVIEW WITH A PHOTOGRAPHER 
AND LOVER OF TRAIN RIDE

DAVID ŽIDLICKÝ

VIP INTERVIEW VIP INTERVIEW 
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Co nejvíc nesnášíš? 
Jednou za čas mě štve, řekněme, situa-
ce – mnohost zbytečných řečí, nemožnost 
pracovat na něčem v pravou chvíli, vlastní 
neschopnost. Ale toto není otázka pro mě, 
nežiju tím slovem, není to mé slovo. 

Co tě v životě nejvíce inspiruje? 
Že je nakonec na světě tak krásně. A všichni 
ti šikovní a sympatičtí kolem! 

Tvůj ideální den…
Když další den nemusím nic dělat a můžu 
nechat prostor myšlenkám. Čas a soukro-
mý prostor se váží zlatem. Konkrétněji: se 
slečnou v dalekém hotelu a s radostí, nebo 
s knihou a sám. S fotoaparátem a správným 
světlem a dostatkem pravomocí. S rodinou, 
s těmi, díky nimž tu vůbec jsem. Ve voze, 
s doutníkem, v sobotu, na opuštěné silnici 
(k večeru). Většinou spíš protřepat, radě-
ji nemíchat. 

Kde by ses nikdy nechtěl octnout?
To je zase otázka! Ono všechno jednou 
přijde, ať to, nebo opak. Nebyl jsem ve válce, 
neviděl jsem trpět své blízké. Nebyl jsem 
v koncentráku, na pochodu smrti. Jsem nerad 
ve chvílích, kdy musí být vše cool a zábavné. 
Mám rád tvorbu a vážím si práce a pokory. 
Chtěl bych navštívit Metropolitní v NYC 
v padesátých letech, Berlínský kabaret ve 
dvacátých. Znojmo za císaře pána, město 
Brasília, chtěl bych zažít atmosféru, když 
Franke und Heideke konstruovali Rolleiflex, 
když pan Ledwinka konstruoval Tatru 77. 
Být v atmosféře tvorby, to je nejlepší! 

Kdy sis naposledy koupil nějakou dra-
hou zbytečnost a co to bylo?
Jsem poměrně nemajetný, ale pragmatický. 
Mohl to být třeba hnusně drahý objektiv 
na fotoaparát? Nebo gramofon a lampový 
zesilovač. Ale čím bych fotil a jak bych 

poslouchal Mahlera a Wágnera u práce? 
Mám drahé sluneční brýle, to si stále trochu 
vyčítám. Ale zase nekouřím. Když už se 
ptáte: chtěl bych si jednou vybrat olej – olej 
na plátně, ke kterému bych měl vztah. Chtěl 
bych několik automobilů s vysokou spotře-
bou, dokud je ještě benzín (Tatru 603, starší 
Porsche a Alfu Romeo, snad i něco britské-
ho), chtěl bych činžovní dům na krásném 
náměstí a jeden menší na malém městě 
(s trafikou – malým italsko-monarchistickým 
barem, to je důležité).

CHTĚL BYCH ZAŽÍT 
ATMOSFÉRU, 
KDYŽ KONSTRUOVALI 
ROLLEIFLEX

Kdy jsi v životě nejvíc riskoval?
V životě pravděpodobně nikdy, jsem hodně 
nudař. V automobilu snad až několikrát, 
hloupě, ale jen jemně a s citem. 

Kdy jsi byl naposledy pyšný, 
že jsi Čech?
Po pravdě, snad se to ještě nestalo, neu-
mím být moc pyšný. Mám rád celou naši 
degenerovanou Evropu a kombinaci národů 
takovou, jaká je, bohužel více byla, než je. 
Češi snad svou roli najdou, i kdyby třeba 
působili jako katalyzátor v určité oblasti, 
po určitou dobu. Některé dekády v umě-
leckých oborech, architektuře, řemeslech 
mě naplňují jakýmsi optimismem a dobrou 
vírou. Příkladně má oblíbená meziválečná 
architektura, atmosféra a jakýsi idealismus 
tak zvaného Bruselského slohu je, myslím, 
typicky… česká? Jenže tak by to nemělo 
stát. Co je české, je zároveň trochu rakouské, 
židovské, německé, slovenské, holandské, 

ukrajinské, polské. Doufal bych, že ano. 
A řada osobností, na které můžeme být jako 
národ hrdí, vyrostla také uprostřed Evropy, 
díky za ně! 

Z čeho máš největší strach?
Nestrachuji se zbytečně dopředu. Nikomu 
nepřeju, aby přišly zlé časy. 

Ve kterém století bys chtěl žít a proč?
Pro mě by byl velký dar navštívit časy 
Egypta, antiky, navštívit impresionisty, 
Vídeň před první válkou, jihočeský statek 
v 18. století, Rudolfa II., činorodou první 
republiku, modernistické Německo, padesátá 
léta, zhýralá a konzumní osmdesátá léta. Na 
takový výlet bych se nechal přesvědčit hned! 
Proč to není možné?!! Byli všichni tak dobří!!! 
Své časové usazení bych neměnil, proč? 
Jsem dnes skoro spokojený, ale některé věci 
mi nejsou blízké. Nebaví mě nutnost hledět 
stále do počítače, rychlost veškeré komuni-
kace. Nelíbí se mi dnešní design, nebaví mě 
ta hnusná prefabrikovaná zelenina, kterou 
musíme jíst, nebaví mě, jak moc je vše pre-
fabrikovné. Nechci neustále telefonovat.

Jak bys chtěl zemřít?
V plné práci, následkem pouhého opotřebo-
vání a v noci. To jsou velmi vysoké nároky. 
Rakev prosím uložit na odlehlý hřbitov 
a zapomenout. 

Existuje Bůh?
Emancipovaní lidé západní civilizace asi 
mají vnitřní problém s touto otázkou. Tuším, 
že Bůh přinejmenším začíná u pokory 
a dlouhé zkušenosti lidstva. Po počátku 
zatím nepátrám, jsem přízemní. Mám pocit, 
že se případně jednou vše dozvím, pokud 
jsem to vlastně již nezapomněl. Jurij Alexe-
jevič Gagarin na stejnou otázu odpověděl: 
Boha jsem tam nahoře nikde neviděl.

ROZHOVOR S FOTOGRAFEM A MILOVNÍKEM JÍZDY VLAKEM

VIP INTERVIEW VIP INTERVIEW 

David je fotograf, který spojil svou dosavadní uměleckou tvorbu 
s dvouokým fotoaparátem Rolleiflex. Vystavuje černobílé 
tradiční cestou v temné komoře vyzvětšované snímky. Touha po 
kvalitě a návaznosti na tradice jej přiměla k založení grafického 
a fotografického ateliéru. Spolupráce s nejbližšími kolegy jej naplňuje 
radostí. Je nekritickým milovníkem proudnicových automobilů Tatra. 
Neobejde se bez italského Espressa.

Neue Nationalgalerie, nach Entwurf 
von Ludwig Mies van der Rohe 
gebaut, war für Öffentlichkeit im Jahr 
1968 geöffnet.
 
Wenn Sie werden die Austellungs / 
Expositions Räume besuchen, dann 
sie dürfen die schönsten Werke 
des Kubismus, Expresionismus, 
Surrealismus und die Werke der 
Künstler, welche sind mit Bauhaus 
verbunden, bewundern.
 

Ansicht über die Statue Tetes et Queue 
von Alexander Calder
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Our school participates in several internation-
al educational projects. These projects share 
one capital mission – using modern technolo-
gies and approaches to make the educational 
process meaningful and engaging. 
The work on projects escapes from typical 
patterns of monotonous work in the sec-
tor of education which makes it interest-
ing especially for younger generations of 
educators who are not lazy and afraid of 
implementing new methods and learn more 
about them. Outcomes of individual projects 
can be applied in their own classrooms and 
be presented at seminars and workshops to 
their peers.
Developing EU projects encourages creativ-
ity and individuality and teaches us about 
teamwork. What s̓ more, international coop-
eration can dramatically improve the level 
of communicative skills. In the beginning, 
each partner has a fairly different picture 
of what and when things need to be done in 
individual elements of the project. On one 

hand, it s̓ necessary to be able to make your 
opinions noticed; on the other, be willing to 
make compromises (since there is only one 
infallible person in the world today). 
International collaboration has some pitfalls, 
too. It requires a complete man to be able 
to collaborate with partners from the other 
corners of Europe and communicate online 
across time zones and considerably different 
working environments. That s̓ what makes 
this job exceptional.
Each teacher in our school has the possibility 
to join EU projects. Thanks to our European 
partners teachers can attend interesting online 
workshops and webinars. It only takes cour-
age to be a “different” teacher and join in!

aPLaNet
www.aplanet-project.eu
There are a lot of good reasons why educa-
tors should network: to share results of an 
intensive blogging activity, to gain insight 
in new teaching approaches and educational 

events… If you want to know more of them, 
you can take a tour of social networks and 
personal learning networks in company of the 
aPLaNet project. Or you can find your own 
mentor to do so. Just join our Ning.

PopuLLar
Join us on facebook! PopuLLar – Music 
and Language Learning
To motivate teenagers to study languages is 
not a piece of cake. To motivate them to listen 
to music cannot be easier. Earphone wires 
hang from ears of almost every teen. The 
PopuLLar project aims to link up both areas. 
Secondary schoolers can chose the coolest 
songs of the season and put them their own 
lyrics – in the language they study. And when 
they are happy with the final version, they 
can share it via social networks. 

School blog 
http://pelicanmag.wordpress.com
Another difference in comparison with the 
last year is the hard blogging activity on the 
school blog PELICAN MAG. Apart from 
the mag which can be downloaded from the 
blog; it has also flourished with the competi-
tion entries written by our students. We are 
properly proud of our blog and we work on 
keeping it a stylish look. Thanks to it we 
managed to raise a few successful bloggers 
among our students, too.

Naše škola se podílí na tvorbě několika mezi-
národních vzdělávacích projektů. Tyto projek-
ty mají ve zkratce jedno společné poslání – za 
pomoci nejmodernějších postupů docílit toho, 
aby vzdělávání bylo účelné a stalo se zábavou.
Práce na projektech se vymyká stereotypní 
práci ve školství, a možná proto je zajímavá 
spíše pro mladší generaci vyučujících, kteří 
se nebojí začleňovat nejnovější metodické 
postupy do výuky a především nejsou líní 
se novým věcem učit. Výstupy jednotlivých 
projektů mohou pak aplikovat při vlastní 
výuce nebo je pomocí workshopů či seminářů 
předávat svým kolegům.
Tvorba projektů podporuje kreativitu a indi-
vidualitu a zároveň nás učí, jak efektivně 
pracovat v týmu. Navíc mezinárodní spolu-
práce dokáže výrazně zlepšit komunikační 
dovednosti. Na začátku má každý partner čas-
to naprosto odlišnou představu o jednotlivých 
složkách projektu. Při vzájemné komunikaci 
je třeba umět si prosadit svůj názor, někdy je 
zase nutné udělat kompromis nebo ústupek 
(my tomu říkáme držet hubu a krok, ale zase 
nebýt srab!).
Mezinárodní spolupráce má každopádně 
mnohá úskalí. Spolupracovat s lidmi, kteří 
jsou na druhé straně Evropy, komunikovat 
s nimi pouze za pomoci internetu, pracovat 
v jiném čase a s naprosto odlišným pracov-
ním zázemím je čas od času trošku složité, 
ale právě to činí tuto práci výjimečnou. 
Možnost zapojit se do práce na evropských 
projektech a sledovat nejmodernější postupy 
v jazykovém vzdělávání má každý lektor naší 
jazykové školy. Díky evropským partnerům 
se mohou naši učitelé zdarma účastnit zajíma-
vých on-line workshopů a webinarů. Stačí jen 
chtít být „jiným učitelem“ a zapojit se! 

aPLaNet
www.aplanet-project.eu
Existuje docela dost dobrých důvodů, proč 
by učitelé jazyků měli využívat sociální sítě: 

získat přehled o vyučovacích technikách 
a chystaných vzdělávacích akcí, podělit se 
o vlastní zkušenosti a nápady na blogu, účast-
nit se zajímavých online workshopů a webi-
narů atd… Spolu s projektem aPLaNet máte 
šanci prosvištět světem sociálních a osobních 
vzdělávacích sítí. Věděli jste, že si můžete 
najít svého mentora, který vám bude s vaším 
profesním růstem pomáhat? Stačí se připojit 
na náš Ning! 

PopuLLar
Facebook: Popullar – Music and Lan-
guage Learning
Motivovat teenagery ke studiu cizího jazyka 
není úplná hračka. Motivovat je ale k lásce 
k hudbě nemůže být snadnější. Sluchátka visí 
z uší prakticky každému mladému člověku. 
Projekt PopuLLar chce vzájemně propojit 
nejen tyto dvě oblasti, ale zároveň přiblí-
žit studentům práci s videem a lektorům 

videopedagogiku. Středoškoláci si zvolí své 
oblíbené songy a otextují je podle svého gus-
ta, samozřejmě v jazyce, který studují. A až 
budou na svůj výtvor náležitě pyšní, nahrají 
se a budou výsledný produkt sdílet s ostatní-
mi náctiletými v Evropě.

Školní blog
http://pelicanmag.wordpress.com
Další změnou oproti loňsku je intenzivní 
aktivita na školním blogu PELICAN MAG. 
Kromě časopisu, který lze z blogu stáh-
nout, zde přibývají stále nové články, včetně 
soutěžních článků našich studentů. Na blog 
jsme patřičně hrdí a udržujeme mu správný 
stylový look. Letos se nám podařilo vychovat 
několik úspěšných blogerů mezi našimi stu-
denty a stále čekáme na příspěvky od našich 
lektorů, kteří nechtějí jen „pasivně konzumo-
vat život…“. 

JOIN IN! ZAPOJTE SE!

EVROPSKÉ PROJEKTY 
V PELIKÁNU

EUROPEAN EDUCATIONAL 
PROJECTS AT PELIKÁN 
SCHOOL

DEPUTY DIRECTOR ZÁSTUPCE ŘEDITELE 
Marcela Mitana

OUR PROJECT TEAM 
COMPOSED OF 

NÁŠ PROJEKTOVÝ 
TÝM VE SLOŽENÍ 

Jan Špatenka, 
Lenka Kroupová 
a Jakub Dvořák.
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LANGUAGE SCHOOL PELIKAN STUDENTS’ AND TEACHER’S WHO WORKED 
ON THE MAGAZINE

STUDENTI A LEKTOŘI JŠ PELIKÁN, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA TVORBĚ ČASOPISU

KARACHAY-CHERKESSIA: IN CONNECTION TO NATURE
KARAČAJEVSKO-ČERKESKO: SPOJENÍ S PŘÍRODOU 
Samira Mirieva, Mgr. Josef Miloň
Anna Moravcová, Kristýna Lorencová, Nela Radiměřská, Lenka Cigánková, 
Terezie Chlubnová, Zuzana Staňková, Gabriela Maleňáková, Kristýna 
Mikšlová, Petr Burian, Václav Hladký

REVIEW OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING WEBSITES 
RECENZE VZDĚLÁVACÍCH WEBŮ 
WWW.HELPFORENGLISH.CZ AND WWW.GRAMMAR.CZ
Tomáš Kvítek 
Jakub Zich, Martin Svoboda, Jiří Chromec, Simona Vondráčková, Marek 
Štěpánek, Lukáš Dzáma, Pavel Šich, Kristýna Bubelová, Klára Pilátová, 
Kateřina Hartlová, martina Moučková, Tomáš Slezák, Jakub Milotínský, 
Michal Matuš, Kristýna Ševčíková, Jiří Višnovský

ŠKODA LÁSKY – THE FIRST AND THE LAST BIG CZECH HIT
ŠKODA LÁSKY – PRVNÍ A POSLEDNÍ VELKÝ ČESKÝ MEGAHIT 
Dušan Koloděj
Štěpán Libiš, Dominik Žilka, Přemysl Rujbr, Daniel Kučera, David Rőder, 
Magda Venutová, Denisa Latnerová, Martin Dobyšar, Jakej Jake, Tereza 
Kuderová, Dušan Koloděj

HEADING FOR SPAIN OR THE CZECH REPUBLIC: THERE ARE A FEW 
THINGS YOU SHOULD KNOW BEFORE YOU GO
MÍŘÍTE DO ČESKA ČI ŠPANĚLSKA? PAK BYSTE MĚLI VĚDĚT PÁR VĚCÍ, 
NEŽ VYRAZÍTE 
Mgr. et Mgr. Lenka Kroupová
David Janků, Lenka Kováčová, Zuzana Slabá, Gabriela Navrátilová, 
Patricie Vejmolová, Alice Kuchtová

SUMMER FESTIVALS 
LETNÍ FESTIVALY
Mgr. Štefan Zábojník
Petr Matulka, Veronika Kopřivová, Veronika Ryšavá, Christopher Jurák, 
Tomáš Bouda, Lucka Umlaufová, Silvie Vodičková, Monika Baslíková, 
Barbora Růžičková, Denisa Nekvapilová, Jana Novotná, Tereza Cebáková, 
Petra Bednaříková, Eliška Galušková, Martina Janíková, Jitka Kubelová

WHAT GERMANY GAVE US AND TOOK FROM US 
CO NÁM NĚMECKO DALO A VZALO 
Mgr. Mirek Janík, Michaela Holíková
Roman Mišák, Simona Rychterová, Tereza Machátová, Kamila Brýnová, 
Veronika Nerudová, Iveta Nečasová, Šárka Řehořová, Veronika Pavlíková, 
Jakub Čonka, Lucie Kopecká, Michal Stehlík, Alena Sklenářová, Veronika 
Koloušková, Magda Machovcová, Ivana Kolibová, Kateřina Šidlová

CHRISTMAS: TAKE IT EASY AND RELAX! 
VÁNOCE: ZACHOVEJTE KLIDNOU HLAVU!
Mgr. et Mgr. Jonák Václav
Jakub Hofr, Andrea Müllerová, Míša Hudečková, Lucie Hudcová, Tereza 
Brožková, Lucie Suchánková, Alena Podhorná, Sandra Šmerdová

SCHOOL MANAGEMENT
VEDENÍ ŠKOLY
Tereza Skoumalová, Michal Oslizlok, Andrea Říhová, Martina Bartesová
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JEDNOLETÉ 
POMATURITNÍ STUDIUM 
V JŠ PELIKÁN

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
• Pomaturitní studium je zařazeno do vyhlášky 322/2005 Sb. MŠMT ČR, je prezenční, výuka probíhá 5 dní v týdnu, 

4 vyučovací hodiny denně. 
• Každý student, který nastoupí do pomaturitního studia ve školní roce bezprostředně následující po maturitní zkoušce, má právo 

využívat status studenta. Status studenta zajišťuje zdravotní a sociální pojištění placené státem, zachování rodinných přídavků, 
daňových úlev a sociálních dávek a další slevy.

• V rámci pomaturitního studia je možné studovat tyto jazyky a kombinace: angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, 
španělština-angličtina, němčina-angličtina, francouzština-angličtina, ruština-angličtina. 

• Od března pořádáme Dny otevřených dveří, kde je studentům k dispozici jazykový konzultant a metodik školy. Studenti si mohou 
otestovat svoji znalost cizího jazyka, vybrat si studijní obor a přihlásit se ke studiu. Přihlášení studenti získají slevu z aktuální ceny 
v hodnotě 500,- Kč. 

• Učebny se nachází na ulici Lidická 9 v centru města Brna, v dosahu MHD a hlavního nádraží. V areálu školy je možno parkovat.

CENA STUDIA
• Cena pomaturitního studia se odvíjí od data platby od 18 400,- Kč do 20 400,- Kč.
• Studium lze zaplatit jednorázově se slevou, nebo využít možnost splátek.
• Další speciální slevové akce jsou připraveny pro návštěvníky Dnů otevřených dveří.
• Možnost využití akce Přiveď kamaráda.

ZAHÁJENÍ VÝUKY
• Před zahájením výuky student konzultuje s jazykovým poradcem vstupní jazykovou úroveň, výběr vhodného kurzu a veškeré 

aspekty pomaturitního studia.
• Na začátku školního roku studenti absolvují rozřazovací testy, na jejichž základě jsou rozděleni do studijních skupin. 
• Úroveň studijní skupiny je určena dle Společenského evropského jazykového rámce. Na základě určené úrovně je zvolena náplň 

kurzu a závěrečná jazyková zkouška. 

CÍLE 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.
• Připravit studenty ke studiu cizích jazyků na vysoké škole a usnadnit absolventům uplatnění se na trhu práce. 

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.

• Do jazykové výuky je zařazeno využívání ICT nástrojů, díky 
kterým si studenti procvičí studovaný jazyk v reálných 
situacích. Znalosti ICT nástrojů využijí studenti v budoucím 
zaměstnání, samostudiu a dalším vzdělávání.. 

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 na úrovni B1 
• Státní jazyková zkouška základní na úrovni B2
• Státní jazyková zkouška všeobecná na úrovni C1

info@skolapelikan.cz
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