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Úvodní okénko s Ondrou

Milí čtenáři noVinci,
vítám vás u březnového čísla našich 

novin. Tématem pro tento měsíc je Osob-
nost, a i když tentokrát vycházíme pouze 
na polovičním počtu stránek, než jste u 
nás zvyklí, věřím, že se rádi začtete aspoň 
do toho mála, co jsme si pro vás na tento 
měsíc připravili.

Než ale začnete pročítat toto číslo, přijde 
mi fér vám něco sdělit. Budu upřímný: 
toto je již druhý editoriál, který k březno-
vému číslu píši. V tom prvním jsem psal 
o pozastavení noVinci na dobu neurčitou, 
děkoval redakci a s vámi, čtenáři, se lou-
čil. Procházíme náročnou situací. Jedním 
z důvodů proč? je bezpochyby aktuální 
pandemická situace, ale zase bych nerad 
dával kredit jen jí. Částečně nám chybí 
zpětná vazba, ale hlavně motivace a u 
některých z nás pokulhává i smysl celé-
ho projektu. Na základě toho jsme si před 
několika dny řekli, že nejlepším řešením 
bude Školní noviny pozastavit.

Nakonec jsme se však rozhodli, že se tak 
snadno nevzdáme a nezahodíme projekt, 
který pod našima rukama roste již déle 
než rok. Na několik měsíců (nejspíš až 
do léta) omezíme rozsah na minimum a 
budeme vycházet v řekněme úsporném 
režimu, ale budeme pokračovat. Vidíme 
to jako řešení, díky kterému budeme moct 
fungovat dál.

Teď už ale k samotnému číslu. Pokud se 
rozhodnete číst dále, čekají na vás pravi-
delné rozhovory, článek o tom, jak jsme 
snadno ovlivnitelní, a také me-
mes, o které jste si hodně psali. 
Příjemné čtení.

Pod vlivem
Říká se, že člověk je průměrem pěti 

lidí, se kterými tráví svůj čas. U 
někoho to budou čtyři, u někoho šest, 
ale princip zůstává stejný. Každá osob-
nost je tvořena okolím, ve kterém žije.

Samozřejmě zde hraje svoji roli genetika, 
ale hlavním hybatelem našeho chování, 
jednání i myšlení tvoří společnost. Spo-
lečnost, ve které vyrůstáme - rodina a naši 
nejbližší, škola, práce, různé komunity, 
kterých jsme součástí, ale také média a soci-
ální sítě. To všechno buduje naši osobnost.

Pojďme si uvést několik příkladů: pokud 
bude vaše partnerka či partner vegetari-
án, velmi pravděpodobně omezíte maso 
také. Když budou lidé ve vašem okolí 
volit TOP 09, dost možná jim dáte svůj 
hlas i vy. A pokud vyrůstáte v herecké ro-
dině, je velká šance, že se stanete hercem 
nebo jiným umělcem jako vaši rodiče.

V dnešní době hraje velkou roli internet. 
Síť algoritmů, která si vás najde, ať už 
budete sledovat roztomilá videa s koťát-
ky na Youtube, lajkovat fotky svých 
přátel a idolů na Instagramu nebo pod 
vlivem emocí komentovat tweety - kde 
jinde než na Twitteru. Sociální sítě jsou 
navrženy tak, abyste na nich strávili co 
nejvíce času. A čím víc budete hrát je-
jich hru, tím víc vás budou ovlivňovat. 
Dělají to velice šikovně. Tak šikovně, 
že si toho často ani nevšimnete. Umělá 
inteligence vás prostřednictvím dopo-
ručených příspěvků, fotek či videí na-
směruje tam, kam potřebuje - mezi další 
ovlivněné jednotlivce. Co se může stát 
potom? Tak třeba zneužívání informací 
o jednotlivcích i skupinách. Vzpomeňte 
si na kauzu Cambridge Analytica v roce

2018, kdy stál Facebook před obviněním 
ze spolupráce při manipulování americ-
kých voleb. 

Ovlivňování však nemusí mít jen negativ-
ní podtón. Koncepty, kdy začátečníci stojí 
po boků ostřílených profesionálů, fun-
gují skvěle. Vezměme si třeba neplacené 
stáže, kdy studenti dostávají příležitost 
nahlédnout do velkého soukolí byznysu, 
nebo například mladé fotbalisty, kteří 
chodí jako doprovod svých vzorů na hřiš-
tě - obojí je postavené na dobrém úmyslu 
a vzdělávání.

Jsme ovlivňováni každý den. Někdy jsme 
za to rádi, někdy ne a někdy si toho ani 
nevšímáme. V každém případě to ale mů-
žeme ovlivnit. Obklopováním se lidmi, 
kteří nás inspirují, omezením času, který 
věnujeme prokrastinaci na sociálních sí-
tích nebo třeba změnou toho, co jíme a 
jak se chováme ke svému tělu - i 
to nás ovlivňuje. Tedy stručně a 
jasně: nechme se ovlivňovat tím 
správným směrem.

Ondra, g3
šéfredaktor

Ondra, g3
šéfredaktor

Zdroj: www.thesun.co.uk
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Kamila Jedličková: Neznám nikoho, kdo 
by jel na Erasmus a nevrátil se nadšený

Jak ses dozvěděla o škole da Vinci? Co tě 
sem přivedlo?
O da Vinci jsem se poprvé dozvěděla od 
svého vyučujícího a vedoucího diplomky 
na vysoké, pak jsem si začala o škole zjiš-
ťovat další informace, zaslala jsem živo-
topis… Na da Vinci mě zaujala především 
přátelská atmosféra, férový a partnerský 
přístup ke studentům. Sama mám pár 
odstrašujících vzpomínek na studentská 
léta a idealistická vize da Vinci mě lá-
kala. Hodně se mi líbí ta svoboda, že si 
studenti můžou volit průběžné projekty 
a semináře podle toho, co je zajímá, mají 
možnost ovlivnit formu výstupů nebo 
to, co a jak se budou učit. My jsme si na 
gymplu nemohli zvolit skoro nic, zato 
jsme měli všichni povinnou latinu a de-
skriptivní geometrii… Když v da Vinci 
vidím nabídku průběžných projektů na 
další trimestr, nejradši bych se na některý 
zapsala taky.
 
Na vysoké škole jsi studovala spolu s an-
glickým jazykem také didaktiku. Mohla 
bys tento (pro někoho neznámý) pojem 
vysvětlit? Kam didaktika směřuje? V 
čem spočívá?
Didaktika spadá do pedagogiky a je to 
vlastně teorie vzdělávání. V praxi to tedy 
znamená, že jsme se kromě jazyka samot-
ného učili i to, jak ho vyučovat. Hodiny 
didaktiky angličtiny byly samozřejmě 
moje nejoblíbenější. V jednom volitel-

ném předmětu jsme třeba chodili ve sku-
pinkách na náslechy do hodin angličtiny 
na gymnázium, pak jsme hodiny rozebí-
rali společně i s těmi vyučujícími, kteří za 
námi přišli na seminář na fakultu, to bylo 
opravdu zajímavé. Kromě klasických 
hodin ve škole jsem si splnila i pedago-
gickou praxi, to jde student zhruba na tři 
týdny na školu, kde se nejdřív chodí dívat 
hodiny a pak začíná sám učit. Mně pra-
xi vedla moje bývalá angličtinářka, která 
mezitím přestoupila na jiné gymnázium, 
což bylo skvělé.

Během studií jsi strávila jeden semestr 
na University of Birmingham v Anglii. 
Co ti tato zahraniční zkušenost dala / 
vzala?
Strávit alespoň pár měsíců v zahraničí je 
úžasná životní zkušenost, neznám nikoho, 
kdo by jel na Erasmus a nevrátil se nadše-
ný. Zemi a kulturu poznáte z úplně jiné 
stránky. Bydlela jsem navíc v obrovském 
domě s devíti spolubydlícími, část pochá-
zela z Anglie, část z jiných zemí – z Ka-
nady, Egypta, Francie, Itálie… Byli jsme 
celkem multikulturní. Jsem velmi vděčná 
za to, že jsem výjezd stihla ještě předtím, 
než vypukla pandemie. Občas mi bylo 
bez rodiny a přítele smutno, ale celkově 
to rozhodně stálo za to.

Jak se ti líbila práce průvodkyně? Dělalo 
ti problém velké množství textu či pre

zentace před ostatními? Jestli se nepletu, 
tak jsi byla na zámku ve Veltrusích a také 
v Klementinu.
Před svojí první prohlídkou jsem byla 
hrozně nervózní, ale člověk se pak dost 
otrká a zvykne si mluvit před lidmi. Na 
začátku se musíte naučit text víceméně 
nazpaměť, pak ho už ale jen opakujete 
pořád dokola. To je na jednu stranu výho-
da, po čase je to už ale dost jednotvárné. 
Ve Veltrusích mě to celkově moc bavilo, 
měli jsme tam například i cykloprohlíd-
ky, kdy jsme návštěvníkům půjčili kola a 
projeli s nimi devítikilometrovou trasu po 
zajímavých místech a stavbách v areálu. 
Navíc tam přes léto většinou pracovali 
samí studenti a měli jsme prima kolektiv. 
V Klementinu to bylo víc komerční, cho-
dila tam jedna prohlídka za druhou, ale 
aspoň jsem si hodně procvičila angličti-
nu – prohlídky byly téměř výhradně pro 
zahraniční turisty.

Vyučuješ anglický jazyk raději děti nebo 
dospělé? Co se ti ve výuce nejvíce osvěd-
čuje?
Každá věková kategorie má něco do sebe, 
nejradši ale učím starší děti a dospívají-
cí. Jednu dobu jsem třeba učila angličtinu 
skupinu úřednic, byly moc fajn, ale oproti 
nim má taková skupina šesťáků a sed-
máků opravdu úplně jinou energii. Mám 
ráda, když jsou lekce různorodé, střídá se 
víc aktivit a hodina má spád. Největší ra-
dost mi samozřejmě udělá, když studenty 
hodina baví a něco si z ní odnesou. 

Jakou máš nejradši kávu?
Hlavně musí být silná! Jen 
málokdy odolám a udělám si místo dvo-
jitého espressa jen jedno… Bez kafe ne-
dokážu být. Domů kupujeme kávu z La 
Boheme Café, mají vlastní podnik v Praze 
na Vinohradech, ale často na ni narazíte i 
v jiných kavárnách.

Závěrem.. máš nějaký oblíbený anglický 
idiom či přísloví? 
Ráda používám i v češtině 
rčení, že něco není můj šá-
lek čaje, líbí se mi, jak jsou 
Britové zdvořilí. Často ale 
(zcela nesprávně) zaměňují 
šálek čaje za šálek kávy :-).

Vítejte v březnovém okénku rozhovorů! Pro tentokrát s Kamčou, naší výbornou angličtinářkou! O čem si v rozhovoru 
přečtete? Zejména o studiu na vysoké škole, zahraničí, výuce anebo o oblíbené kávě.

Alice, g3
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Zuzka Vydrová Rajnochová: Baletní tyč 
jsme doma měli vždycky

Když zapomenete, že máte dělat rozhovor, je to špatné. Naštěstí je tu ale Zuzka, které napíšete - a ona nejenže je ochot-
ná rozhovor poskytnout, ale navíc se i po celou jeho dobu usmívá a otevřeně odpovídá. Náš rozhovor byl nakonec tak 

dlouhý, že by se sem celý nevešel: přečtěte si tedy alespoň část.

Jak ses ocitla na da Vinci?
Na da Vinci jsem se ocitla díky mamce, 
která tady učí. Už na konci třetí třídy jsem 
jela na da Vinci školu v přírodě a od čtvrté 
třídy jsem sem začala chodit.

Takže láska na první pohled?
No, já myslím, že jo. Já si v tu chvíli vy-
zkoušela už druhou státní školu a da Vinci 
pro mě byl úplně jiný vesmír. Byla jsem z 
toho nadšená. 

Od té doby jsi tady?
Dala jsem si pauzu na pár let, ale už jsem 
zase zpátky. Odešla jsem na konci 6. tří-
dy a vrátila jsem se na druhý trimestr do 
prváku.

Vím, že tančíš - co konkrétně a jak ses k 
tomu dostala?
Je to z většiny balet. Jak jsem začala... 
Mám hodně sourozenců, starší ségry tan-
cují a když jsem byla maličká, tak všech-
ny tři - s těmi žiju, ono jich je víc - tanco-
valy, a mě to hrozně chytlo. Začínala jsem 
v druhé třídě hip hopem a street dancem. 
Drželo se mě to asi do 4. třídy, že jsem 
jela breakdance a hip hop a všechny tyhle 
husťácký věci, rovný kšiltovky a točky na 
hlavě. Pak se ve mně asi něco zlomilo a 
hrozně jsem chtěla na balet. Tak jsem se 
přihlásila - my jsme doma vždycky někde 
měli taneční tyč - ale tohle už bylo o tom, 
že jsem na to začala chodit. Tam jsem 
byla dva roky, pak jsem měla úraz a řek-
li mi, že balet už nikdy tancovat nebudu. 
Rozhodně ne profesionálně, ale spíš vů-
bec, tancovat budu maximálně na plese. 
No a já jsem se toho asi rok snažila držet, 
takže jsem si našla jiný kroužek, který ne-
byl balet - jmenovalo se to disco tance, 
ale byl to zase dance hall, hip hop a tako-
vá směska tanečních stylů. A ve druháku 
jsem šla na konkurz do taneční skupiny, 
která se zaměřovala většinou na balet a 
pak contemporary. Říkala jsem si, že se 
tam nedostanu, že to jdu jen zkusit. Ale 
podařilo se, takže jsem se zase k baletu 
vrátila. Nesměla jsem, ale udělala jsem to 
- a oni řekli, že je jim nějaký úraz se zády

jedno, že si mě vezmou pod křídla. Ale z 
toho jsem odešla.

Proč?
To taneční prostředí dokáže být dost drs-
ný. Hlavní důvod byl asi přístup trenérů 
- a taky jsem dost zanedbávala školu, ne-
chtěla jsem tomu obětovat všechno. Teď 
vedu v da Vinci taneční kroužek, tancu-
jeme s holčičkami, co chceme - a taky 
jsem se vrátila zpátky do Benešovského 
mišmaše. Ale v tom kroužku, kam teď 
chodím, je všem jedno, jestli jeden tančí 
dva dny a druhý patnáct let, a dělají to, 
protože to mají rádi a protože je tancování 
baví.

Co děláš kromě tance, co je tvůj svět?
Dost knížky, tam je několik mých světů 
(smích). A s tancem je pro mě dost spjatá 
hudba, což je vtipné, protože to je u mě od 
klasiky až po rap. Taky ráda hraju - teď se 
učím na klávesy kvůli vysoké, a jinak je 
to klasika: flétna, kytara, ukulele.

Na vysokou se hlásíš na pedagogiku do 
Prahy?
Vypadá to spíš na Budějovice. Já mám 
oba rodiče učitele a ségra je v Budějkách 
na peďáku… Já to plánuju taky. Vyhovuje 
mi nastavení té školy - díky ségře o tom 
něco vím - chci jít na obor prvního stup-

ně. Navíc jsem holka z vesnice a Prahu 
úplně nezbožňuju.

Chodíš na seminář psychologie - plánu-
ješ se tomu v budoucnu nějak věnovat?
Určitě. Díky da Vinci mi přijde, že psy-
chologie hrozně souvisí s pedagogikou. 
Původně jsem chtěla dělat speciální pe-
dagožku, tam bych studovat psychologii 
potřebovala určitě. Pak jsem si ale uvědo-
mila, že když jsem mezi dětmi přirozená, 
tak jsem šťastná, a to mi zatím stačí.…

Když jsi na tom špatně, co tě dokáže na-
kopnout nebo..?
Co mě udržuje nad hladinou? No, po-
slední dobou je to to, že jsem tetou. Já 
už jsem tetou dlouho, ale se ségrou, kte-
rá měla mého prvního synovce, se moc 
nevídám. Teď mám někoho blízko sebe. 
Kdykoliv se cítím blbě, tak mi stačí vzpo-
menout si na ty dva maličký, co kolem 
sebe mám, a říkat si, že jsem tu pro ně. 
Role tety mě neustále baví a překvapuju 
sama sebe. Nemám mladší sourozence, 
takže oni jsou první, koho vidím vyrůstat 
od miminka - a je to něco neskutečného! 
Úplně mě fascinuje, že jsem 
v něčím životě už od jeho 
narození.

Díky za rozhovor! Markét, g2
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noVinci - studentské noviny

Chcete, aby se váš příspěvek 
objevil v noVinci? 

Pošlete nám ho nejpozději 
do 20. dne v měsíci na: 

novinci@skoladavinci.cz. 
Fotografie posílejte výhradně

ve formátu jpeg nebo png. 
Děkujeme.

Náklad
5 ks - tak to těžko

Vychází
1. školní den v měsíci - no, skoro

Téma dalšíhoi čísla
Hahaha
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