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S P E C I Á L
NAŠIM MATURANTŮM A MATURANTKÁM

Úvodní okénko s Ondrou

Milé maturantky, milí maturanti,
stali jste se nedílnou součástí počet-

né da Vinci rodiny a i když nás už brzy 
opustíte, chceme, abyste věděli, že v na-
šich srdcích zůstanete i pak. Proto vám 
chceme tohle číslo věnovat.

Někteří jste tady déle než jiní, ale na tom 
přece nezáleží. Každý z vás, opravdu ka-
ždý, nějakým způsobem da Vinci tvořil a 
ovlivňoval. Část vaší duše bude ve zdech 
da Vinci už napořád. Co vám da Vinci 
dalo? Věřím, že fajn kamarády a snad i 
trochu lásky. Vědomosti a zkušenosti, 
které, a v to doufám, ve svém životě sku-
tečně využijete. Inspiraci a jiný úhel po-
hledu. Pocit, že když si řeknete o pomoc, 
dostanete ji. Něco takového je k nezapla-
cení. A co vám da Vinci naopak vzalo? Co 
bere nám všem? Tak určitě je to v první 
řadě čas. Čas na kamarády mimo da Vinci 
bublinu, čas na koníčky, někdy i koně. A 
určitě také iluze, že jsou všechny střední 
stejné. Iluze, že nemůžete změnit svět.

V tomhle čísle najdete články, básně, 
vzkazy a hlavně vzpomínky s vámi od 
učitelů, které jsme dokázali na poslední 
chvíli sehnat. Zase nestíháme deadliny, 
však to znáte. A také zde najdete tvorbu 
naší. Z velké části to jsou memes, kterými 
jsme zaplnili posledních několik stránek. 
Jsou o vás. Věřím, že se v nich každý na-
jdete. 

Mnohé z vás jsem nestačil poznat. Ale vy, 
které jsem poznat stačil, věřte mi. Věřte 
mi, že mi budete chybět. A nejen mně, 
nám všem. Nakonec nám všem 
zbyde jenom víra. A ten, kdo 
věří, neumírá. Proto věřte a žijte. 
Hodně štěstí!

Ondra, G2
šéfredaktor

Na otevřené moře
Drahá třído, 

právě jsem slíbil, že vám zane-
chám vzpomínku i zde, ale vůůůůůbec 
mi to nejde. Umím o takových věcech 
spíš mluvit. Už jsem mluvil a ještě ur-
čitě rád budu. 

Nějak už mi nejdete hodit do jednoho 
pytle jako G4, možná proto, že jste každý 
velmi originální lidská bytost. A tak vá-
hám, zda napsat každému z vás, čím mi 
budete chybět (nebo čím určitě nebudete 
:), ale každou rozepsanou větu zase mažu 
s tím, že to není přesně ono, že jen to vás 
nevystihuje, že je to málo a že byste kaž-
dý zasluhoval jedno číslo noVinci. A s ka-
ždou takovou smazanou větou si čím dál 
víc uvědomuji, jak moc vás ještě neznám 
a jak rád vás i dále ve svém životě budu 
potkávat a zjišťovat, kam vás vaše cesty 
vlastně zanesou. Takže já se prostě tímto 
textem nebudu zatím loučit, jen promě-
ním svoji roli. 

Již nebudu třídní. Budu teď sedět v pří-
stavu da Vinci, který opuštíte a kam se 
budete moci vracet, ať už se budete pyšnit 
novými plachtami, nebo vám loď začne 
nabírat moc vody. Najdete mě snadno: v 
krčmě U protržené držky, kde vám rád 
naliji korbel poctivého ležáku a s rados-
tí vyslechnu váš příběh. A možná přidám 
po třetí rundě i nějaké to moudro, děravý 
hrnec na vylévání vody nebo aspoň vlídné 
slovo na další cestu.

Milé koráby, je čas se připravit na cestu, 
dokončit poslední zkoušky a pak… 

Vojta 
„přístavní krysák G4“, učitel
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4/2018
Ty jo, dneska jsem měla pekelnou hodinu 
v G2. Vykládala jsem jim o Čelakovským 
a oni na mě jenom divně koukali, polo-
vina snad nebyla ani duchem přítomná, 
když jsem se ptala, tak všichni mlčeli. Vy-
padá to, že je jim čeština úplně ukradená. 
Výborný, fakt! 

5/2018
Já to fakt nechápu, měla jsem hodinu s 
G1 a bylo to úplně skvělý, super disku-
ze, smáli jsme se. Pak jsem přišla do G2 
a bylo to jako v jiném vesmíru. Rozdáva-
la jsem jim písemky, jenže pořád nevím, 
jak se třetina z nich jmenuje, ale nechtěla 
jsem to přiznat, tak jsem jenom doufala, 
že si to tipnu správně. Ale nevím, jak se 
je mám naučit, když si pořád sedají jinak. 
A všichni jsou stejný.  A zase po měsíci a 
půl je divný se jich ptát na jejich jména. A 
jenom koukají a mlčí. Podle mě si myslí, 
že jsem úplně blbá. 

…..

9/2018
Dneska mi G3 na hodině říkala, že jsou 
fakt překvapený, že je pořád učím a ne-
vzdala jsem to. A vyprávěli mi o všech 
učitelích češtiny, co měli… A pak říkali 
něco ve stylu, že to vypadá, že je něco 
naučím a možná tu češtinu i doženeme a 
odmaturujou, tak to zní jako dobrá výcho-
zí pozice. :) 

2/2019
Jsem dneska měla tak boží hodinu v G3! 
Interpretovali jsme Krysaře, kterého si 
měli všichni přečíst. A bylo to skvělý! 
Mají tak netradiční úhel pohledu a dostali 
jsme se k takovým maličkostem. Ale jak 
dokážou propojovat souvislosti… A kaž-
dý z nich je jiný a přináší jiný úhel po-
hledu - a výjimečně dorazil i Andrej.. to 
tomu taky pomohlo.. :) Byla to krásná a 
kultivovaná diskuze. Podle mě jsem ta-
kové interpretace nebyla schopná ani na 
vejšce… 

3/2019 
Dneska jsem 20 minut s G3 řešila, co je 
základové slovo od zakladatele. Mě to 
tak baví! Asi tu zůstanu už navždycky! :) 
Ještě když studenti řeší, jestli tu nebudu 
příští rok víc, protože chtějí seminář z 
češtiny… 

6/2019
Přišla za mnou skupinka studentů, jestli je 
nepustím na chvíli z areálu pryč, že pů-
jdou na procházku a tak. Jsem byla nějaká

zmatená, tak jsem se ptala, kdo a na jak 
dlouho.. a že nevím, jestli je můžu pustit. 
A oni tak smutně koukali. Tak říkám, že 
teda jo, ale že až se vrátí, ať se mi přijdou 
nahlásit, že jsou zpátky, a ať dodrží ten 
čas. A Hubert: dík, my jsme šli stejně za 
tebou, protože jsme věděli, že nám neodo-
láš. Takže - fakt super! :) 

…..

10/2019
Máme ten projekťák. Byli jsme na exkur-
zi v nakladatelství Vyšehrad. A skvělý! 
Ptali se na tak chytrý otázky… A celou 
cestu si povídáme o knížkách.

A teď jedeme autobusem a všichni si 
čtou? Úplně ztracená generace! <3

1/2020
Jsem měla dneska „skvělou“ hodinu. Dě-
láme S42. Říkám: Patří tam přeci Fran-
tišek Chalupecký. Marek: Nebyl to Jind-
řich? A já: A co jsem řekla? On: František. 
Tak říkám: Aha. A za minutu říkám, že 
tam patří ještě František Hanč. A Honza: 
Myslíš Jana? Já: Omlouvám se, škoda, 
že nemyslím na žádnýho Františka, to by 
alespoň dávalo smysl. Pak jsem psala ta 
zbylá jména na tabuli a u toho povídala 
něco jiného. A Hubert: Neboj, já tě kont-
roluju, mám to tady napsaný. A pak jsem 
jim vykládala něco o Kolářovi a říkám: 
no, Ivan Klíma... a Hubert: Deniso, to je 
zase jinej. Tak jsem se zasmála… a pak 
jsem to raději vzdala. Ale chci tím říct, že 
ta čeština v G4 je fakt skvělá. I když já 
jsem mimo. Taková přesahová, že jsem si 
kvůli nim nastudovala i ty obrazy a vidím, 
jak velký pokrok udělali. A i já - jakože se 
toho spoustu dozvídám s nima… 

2/2020
Jsem měla dneska úplně avantgardní

hodinu češtiny. Snažila jsem se, pořád 
jsem se na něco ptala. Ale nikdo nedával 
pozor a každej si dělal, co chtěl. Tak jim 
říkám, že jsou dneska úplně zbytečný! A 
oni se tomu smáli? :D A na konci hodiny 
mi ještě řeknou, ať si z toho nic nedělám.. 
Prostě taková normální hodina ve čtvrťá-
ku před plesem… Ne, jsou skvělí!

4/2020
Dneska jsem měla konečně první onli-
ne hodinu, co mi připadala dobrá. S G4. 
Jsem připravila konverzace mezi postava-
ma z knih a oni měli poznat knížku. A pak 
argumentovat proč. A tak. A byla to legra-
ce. A konečně takový jako normální hodi-
ny. Jako… milý, uvolněný, jeden vtípek 
za druhým. A shodli jsme se, že nám je 
líto, že přicházíme o těch 6 hodin češtiny 
týdně, že jsme se na ně vlastně těšili… :( 

……

Dlouho jsem přemýšlela, jak co nejau-
tentičtěji napsat, jak jsem se s vámi ty tři 
roky měla a co pro mě znamenaly. Na-
konec jsem si řekla, že jenom zkopíruji 
zprávy, které jsem o vás kdysi napsala 
ségře, případně mé kamarádce - Magdě. 
Při pročítání konverzací jsem narazila na 
spoustu maličkostí, zpráv, které mě fakt 
rozesmály, kdy jsem popisovala nějakou 
vaši hlášku, které jsem se smála, nebo 
naopak něco, co mě vytočilo. Pár jsem 
jich vybrala… Ve výsledku myslím, že ty 
zprávy krásně ilustrují to, jak se vyvíjel 
náš vztah. A co pro mě znamenáte - vy - 
každý z vás. 

Má poslední zpráva, kterou jsem o vás 
napsala, je: Já ten jejich odchod strašně 
ořvu. Mám je fakt ráda.

Mám vás ráda! A díky! 
Denisa, učitelka

Moje milá G4,
díky za 4 roky spolu-bytí na da Vinci. S 
většinou z vás jsme do školy nastupovali 
ve stejný čas a společně jsme se postupně 
učili, co to znamená „být da Vinci". Záro-
veň jsme spolu hodně věcí prošlapali pro 
ostatní – výjezd do Helsinek byl úplně 
první opravdovou zahraniční výměnou v 
historii da Vinci, v rámci prvního Eras-
mu+ jsme poprvé použili (tenkrát všemi 
nenáviděnou) Google Classroom :). Dě-
kuju vám za to, i za všechny naše další 
projekty a hodiny, povídání a setkávání, 
užila jsem si to.

Přeju vám hodně štěstí a radosti na vašem 
dalším životním putování a těším se, až se 
zase někdy někde potkáme.

Od Jany

Jana, učitelka

Milí čtvrťáci, 
přeji Vám hodně lásky a štěstí. Hlavně 
nezapomeňte, že jste jedineční, úžasní a 
svobodní a nikdo Vám to nemůže vzít! 
Mám Vás moc ráda.

Jitka, zakladatelka školy

Milí čtvrťáci, 
bylo mi ctí a moc mě těšilo pozorovat, jak 
rostete, ve všech významech toho slova, 
od vašeho příchodu do da Vinci. Někteří 
z vás se zcela proměnili, někteří si udrželi 
svůj směr a další se otevřeli a ukázali, co 
v nich dřímá za talenty. Přeju vám, abyste 
svá nadání a získané dovednosti využili 
nejen při nadcházející maturitě, ale hlavně 
v tom velkém světě za da Vinci zahradou. 
Ve škole po vás zůstane kousek vašeho já, 
který jste obtiskli při spolutvoření školy, 
do vašich krásných výtvarných objektů i 
společného da Vinci času. 
Ať se vám daří! 

Alice, učitelka

Jarmila, učitelka Dear G4,
some of you I feel I know quite well and 
some of you hardly at all, but In the short 
time I've come to know you as a student 
cohort, I've come to realise you're an in-
credibly diverse bunch of inspiring young 
adults. I hope you receive all the wonder-
ful gifts life has to offer and that you sha-
re those gifts with the people who inspire 
you and those who you love. May your 
futures, both collectively and individua-
lly, be filled with everything you desire.

Daryl, teacher

Od Jitky

Od Alice

From Daryl

Od Jarmily
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Milí maturanti,
není to tak dávno, co jste na da Vinci 
jako třída nastoupili. Dnes jsem hledala 
nějakou starou fotku, díky které bychom 
si mohli vaše začátky na gymnáziu při-
pomenout. Tu reprezentativní fotku jsem 
sice nenašla, prošla jsem ale spoustu ob-
rázků z expedic, výjezdů, projektových 
týdnů, lyžáků a adapťáků a skoro na ka-
ždém obrázku z těch let někdo z vás byl. 
A uvědomila jsem si, jak moc jste tvář 
gymnázia pomohli ty čtyři roky utvářet. 
Děkuji vám za to.

Přála bych si, abyste zkušenosti, které jste 
na da Vinci získali, využili. Aby vám přá-
telství, která jste tu získali, vydržela. Snad 
budete na roky strávené na střední škole 
vzpomínat alespoň stejně často, jako si 
vaší třídu budeme připomínat my učitelé.  
Hodně štěstí!

Každým dnem sílíte,
vařit umíte snad,
abyste neměli hlad,
až školní jídelnu opustíte.

Doufám, že čeho chcete, docílíte,
snad vás nekousne had
a doprovodí vás kamarád,
až na cestu se dáte.

Hodně štěstí přeji vám,
ať děláte, co vás baví,
za chvíli vám zamávám.

Buďte pořád usměvaví,
k tomu vás teď vyzývám,
úsměv vás vždy smutku zbaví.

Sonet pro G4

Kačka, G1

Ta, nad jejíž skromností a dobrotou 
zůstává rozum stát...
Ta, jež je půvabnou záhadou pro mnohé. 
Ta, jež je za každou cenu podmanivě svá. 
Ten, jenž si nakládá vždy o trochu víc, 
než je v lidských silách. 
Ten, za jehož bručením se skrývá obrov-
ské srdce a smysl pro férovost.

Klaudie, Sofie, Rózo, Huberte, Máro….
mám vás ráda. 

Ta, jež se toho s vámi spoustu naučila :)

Pro G4

Zdenka, učitelka



G4 v matematickém jazyce

moje nervozita (1 - sin x)(1 + cos x)úsměvy sudentů

2 roky = mé 0!. setkání s G4badatelna  *  Honza Č.  *  Jirka B.

Nechala jsem se vyhecovat, že se odvážu a ukážu, jak dokážu být matematicky (a nejen matematicky) kreativní. Ovšem 
jak zachytit matematickými prostředky můj vztah ke G4? Jak popsat studenty této maturitní třídy? Lze vůbec exaktními 
vědeckými prostředky zachytit něco tak proměnlivého, rozmanitého a silně těkavého? Nakonec jsem usoudila, že existuje 
moment, který se tímto způsobem dá zachytit – moje ukázková hodina na téma funkce, která způsobila, že tu teď působím.

Helena, učitelka

Má první oficiální porada na 
da Vinci. Září 2018. Vše je 
pro mě nové, ze všeho jsem 

nadšená, zároveň si stále říkám „nepře-
pal začátek, neber si toho moc, hlídej 
si hranice!“ Tématem jsou projektové 
týdny v prvním trimestru. Za chvilku 
nabízím pomoc při tmelícím týdnu pro 
šestku, to je přece moje parketa, plus se 
znám s Vojtou, takže pohoda. O pár mi-
nut později se nějakými neuvěřitelnými 
kotrmelci stalo, že mám na starosti tý-
den na téma holocaustu pro třídy, kde 
jednu z nich vůbec neznám a ani znát 
v tu dobu nebudu, neboť je neučím… 
Jak se tohle stalo? Netuším, ale začí-
nám si pomalu zvykat na rychlotempo 
da Vinci a na výzvy, které mi tato škola 
dopřává, a já jsem za ně ráda.

Bylo pro mě krásné, náročné, obohacují-
cí, tvořivé, hluboké a vlastně zcela ves-
mírné s vámi projít týdnem, kdy jsme 
se ponořili do hlubin bolesti, zvěrstev, 
ale i hrdinství a radosti v maličkostech. 
Asi nikdy nezapomenu na situaci, kdy 
nám hrozí, že zůstaneme v Dachau přes 
noc. Tak to přece ne, nenechám tady ty 
studenty spát v minibuse – tehdy se ve 
mně vynořila síla lvice, která brání své 
“děti” a jejich program. Má naléhavost v 
hlase a argumentech byla vyslyšena, při-
jel pro nás samotný ředitel společnosti.
Přestože jsem vás nikdy neměla jako tří-
du na nějaký předmět, potkali jsme se ve 
dvou projektových týdnech, s každým z 
vás mě pojí nějaké vzpomínky, které mě 
obohatily. S některými z vás mě pojí i 
pouto opravdu výjimečných okamžiků. 

Jste mi všichni inspirací. Všichni, do jed-
noho. A já za to cítím upřímnou vděčnost.  
Děkuji, Ondro, za tvou nekonečnou trpě-
livost s mým IT lemplovstvím. Intenzivní 
okamžik důvěry u nás doma mi v paměti 
zůstane.
Děkuji, Toničko, za rozhovor ve frontě 
na oběd, kdy ses mě ptala na srovnání da 
Vinci s jinými školami, kde jsem půso-
bila. Tvé zvídavé otázky mi pomohly si 
ujasnit, proč jsem tam, kde jsem.
Děkuji, Viki, za naše existenciální okén-
ka, no spíš vitríny. Tvůj Sartre je pro mě 
neopakovatelný!
Děkuji, Kubo, za tvou lehkost a vese-
lost, která mě vždy rozesmála. Zároveň i 
hloubku, kterou jsi dokázal sdílet. Vzpo-
mínka na tvou čirou radost ze setkání s 
Korantengem mi vždy vykouzlí úsměv na 
tváři.
Děkuji, Honzo, za naše vřelé sdílení a obe-
jmutí na adapťáku… Vždy to tam bude!
Děkuji, Klaudie, za tvou esenci smíchu a 
radosti z přítomného okamžiku při stříhá-
ní Huberta ve Šlovicích.
Děkuji, Máro, za všechny ty hodiny smí-
chu a zamýšlení se. Jsi mi inspirací pro 
vykračování ze své komfortní zóny. Naše 
3 hodinová reflexe na expedici byla feno-
menální!
Děkuji, Verčo, za zkušenost, že být sil-
ným leaderem redakce jde i s jemností, 
humorem a nadhledem!
Děkuji, Filipe, za naše neustálé objevová-
ní se, za pohled na svět, který mě učíš!
Děkuji, Andreji, za důvěru, otevřenost, 
hledání smyslu. Výjimečných okamžiků 
nás pojí spoustu, jeden z pro mě nejsilněj-
ších – afterparty po plese.

Děkuji, Huberte, za pochopení konceptu-
álního umění a hlavně za to, že jsi mi zbo-
řil mýtus o nezodpovědných bohémech. 
Kdykoli jsi mě pustil do procesu tvorby v 
tvé hlavě, otevřel jsi mi nové obzory.
Děkuji, Sofčo, za jemnost a tajemnost, 
která mě při každém setkání láká k po-
chopení. 
Děkuji, Viktore, za radost z tvorby ze 
dřeva, kterou jsi mi vždy dokázal předat. 
Bude mi moc chybět pohled na tebe hou-
pajícího se na zahradě!
Děkuji, Vašku, za tvou zodpovědnost a 
opravdovost v čemkoli, co děláš. 
Děkuji, Rózo, za tvé milé úsměvy a hra-
vost v očích!
Děkuji, Péťo, za veselost, se kterou jsme 
spolu hovořili i o dost vážných tématech.
Děkuji, Štěpáne, za revoltu, která je mi 
sympatická a připomíná mi má vlastní 
gymnaziální léta. Diskuse s tebou ohled-
ně veškerých témat okolo holocaustu jsou 
pro mě velkým inspiračním zdrojem!

Má milá G4, děkuji, že se naše cesty ale-
spoň na čas setkaly!!! Těším se na každá 
další setkání, ne jen na to maturitní. Dr-
žím palce! Ať vám vše, co děláte, dává 
smysl a radost! 

Zuzka P., učitelka

Jedno velké DĚKUJI!
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Otevřený dopis ministrovi školství
Ing. Robert Plaga, PhD.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, Malá Strana, Praha 1

Věc: Maturita až za rok???!!! 

Milý pane ministře Plago, 
jsem v současné době hodně nešťastný učitel  a nevím, co s tím mám udělat. Říkám si, že vy byste mi mohl pomoci. Nešlo by letoš-
ní maturitu odložit o rok? Aby současní čtvrťáci museli ještě setrvat na svých středních školách ještě rok? Nešlo by to s Covidem 
domluvit, aby „řádil“ ještě o něco déle? 

Mám reálnou obavu, že na konci školního roku budu totiž  potřebovat hodně papírových kapesníků. Proč? Potkal jsem totiž skupinu 
studentů, kteří se mi dostali hodně pod kůži, a až ze školy odejdou, bude mi opravdu hodně smutno a bude to bolet. Už učím nějaký 
čas, už nějaký čas si myslím, že mě jen tak něco nedojme, že už jsem „zcyničtěl“ a že jen tak něco mě citově nezasáhne. Nechci, aby 
ještě odcházeli, dejte nám prosím ještě rok. 

S tou skupinou studentů, které mám zaryté pod kůží, shodou okolností jsou to naši letošní maturanti, jsem měl možnost se téměř 
celý rok potkávat na jednom projektu. Nazvali jsme ho RESHAPED. Kromě letošních čtvrťáků byl do projektu zapojený třeťák 
Matěj a patronkou a duší projektu byla Zdenka, která u nás učí dějiny umění a výtvarnou výchovu. Koncept vycházel z informační 
zahlcenosti dnešní doby. V pražské Invalidovně jsme uspořádali výstavu, na jednom konci stálo dílo současného umělce a na druhé 
straně bylo dílo malého dítěte.

Nebudu nyní rozepisovat celou filosofii výstavy. Spíše vám nastíním, co jsme prožili, čím jsme si prošli, co jsme se naučili. 
Měli jsme možnost vyzkoušet si dlouhodobou práci v týmu, která nebyla vždy jednoduchá. Také jsme se učili vlastní odpovědnosti 
a odpovědnosti za celek. Nikdo z nás si dopředu neuvědomoval, kolik mravenčí práce za realizací výstavy stojí. 
Xkrát jsme museli opustit komfortní zónu, xkrát jsme se spolu smáli, xkrát jsme měli chuť celý projekt zabalit, xkrát jsme měli na 
krajíčku a skoro to zabalili, xkrát jsme se měli doslova plné zuby a téměř na sebe pěstovali vzájemnou alergii. Výstavu se nám ale 
podařilo dotáhnout do zdárného konce. 

Pane ministře, rád bych proto ještě s touto skupinou lidí udělal RESHAPED 2. Když bude maturita za rok,budeme na to mít čas a 
myslím, že bychom tu výstavu nyní mohli dostat do Národní galerie nebo dokonce do Tate Modern. Opravdu to bude velké, teď už 
víme jak na to, jsme poučení o životě. 

Anebo ne, tak tu maturitu neodkládejte. :D  RESHAPED 2 nebude v Tate Modern, vidím ho spíš na zahrádku restaurace nebo do 
kavárny. RESHAPED 2 vidím spíše jako možnost přátelství. Rózo, Huberte, Sofčo, Klaudie, Máro, budete mi chybět, ale těším se, 
že se sobě neztratíme. Takže, kdy jdeme na pivo? 

Pane ministře, schválí nám ministerstvo návrh projektu RESHAPED 2? Je potřeba vyplnit nějaký dokument? Nebo si ho máme 
nějak akreditovat? 

„Smutek a vděčnost jsou spřízněné duše, z nichž každá ukazuje na krásu toho, co je přechodné a je nám dáno milostí.“ - Patricio 
Campbell Carlson

Pavel F., učitel

Slova mi už dochází,
snad nebudu v nesnázích,

díky tomu co si nesu
z komunity da Vinci,

ale také noVinci.

Farewell

Ondra, G4

Byl jsem kdysi v prváku,
jaký to byl zvláštní čas,
měl jsem city na háku,
přibylo nám ale vás.

Choval jsem se jako vůl,
urážel jsem ostatní,
snad jsem lepší aspoň napůl ,
snad mi za to odpustí.

Zažil jsem dost bolest,
ta mě hodně formovala,

ale také radosti -
ta mě zase poháněla.

Od průšvihů s alkoholem 
po bezvadné soužití,

dlouhá byla naše cesta,
snad vám ještě vydrží.
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Komenský, Makarenko i Ma-
rie Montessori stojí na hlavě. 
A zpovzdálí se jim směje Petr 

„Abram“. Stejně jako každou středu i 
dnes začíná politologický maturitní se-
minář v jídelně. Mára přichází o chvíli 
později, Filip otevírá krabičku s müsli 
a ovocným jogurtem, já srkám horký 
mátový čaj.  Sedíme proti sobě a máme 
otevřené notebooky. 

Setkání začíná obrázkovým kvízem a 3 
klíčovými otázkami. Kluci je rozvíjí dále 
a přinášejí do diskuse videa, knížky i my-
šlenky, které s problematikou nějakým 
způsobem souvisí. Seminář nabírá na ob-
rátkách a jeho podoba vzniká teď a tady. 
Je skvělé … dopřát si společně řadu men-
tálních výletů časem i prostorem. A pak 
se znovu vrátit ke 3 stěžejním otázkám a 
zeptat se, v čem si na ně o 30 minut poz-
ději odpovídáme jinak. Stručné a neko-
rigované odkazy na zdroje a podněty, se 
kterými se cestou potkáváme, zapisujeme 
do otevřeného dokumentu. Zápisy a sběr 
dat byl Filipův nápad! Přibíhají děti z prv-
ního stupně a naše debata o fake news a 
prezidentských volbách v USA se utápí ve 
zvyšujícím se hluku. Odcházíme do škol-
ní dílny, kde v politologické disputaci (po 
vzoru pracující inteligence z 50. let) po-
kračujeme mezi svěráky a frézou. Cestou 
se k nám připojí Zuzka Poláková. 

Čas běží v naší (již) čtyřčlenné men-
tální bublině jinak než v okolním světě. 
V závěru si v rámci zpětné vazby roz-
dělujeme úkoly. Filip sepisuje klíčové 
myšlenky hodiny, Mára koriguje zdro-
je a já klíčové pojmy. Každý zvlášť se 
ze svého úhlu pohledu také  zamýšlíme 
nad tím, co podle nás v hodině chybělo, 
čemu jsme neporozuměli a jaké otázky 
zůstaly nezodpovězeny. Dílčí zápisy pak 
čteme společně nahlas, upravujeme a do-
plňujeme. Zpravidla však shrnutí nestih-
neme, a tak přetahujeme do přestávky.

Slovutní pedagogové jsou vzhůru nohama 
a nevěřícně kroutí hlavami. Hodině chy-
běla příprava, většinu podnětů a myšlenek  
přinesli Mára s Filipem a „struktura“ 

i náplň lekce se dotvořily až v úplném zá-
věru. Zkrátka a dobře pedagogické perpe-
tum mobile. 

Ozubená kola ďábelského stroje se znovu 
roztočí druhý den dopoledne. Tentokrát v 
rytmu písně Svaz českých bohémů od hu-
dební skupiny Wohnout. Názvem skladby 
jsme v rozporu s Edookitem přejmenovali 
oficiální politologický seminář pro nema-
turanty.  Úvodní věty: „Vracím se domů 
nad ránem, kvalitním vínem omámen, z 
přímek se stávaj zatáčky, točí se svět …”, 
zní při našem semináři téměř vždy. Obsah 
a cíle předmětu jsme si vymysleli všichni 
společně. Petr, Viki a Verča se na počátku 
září rozhodli, že napíšou e-mail historiku 
Yuvalu Hararimu. Předtím si však chtěli 
přečíst jeho knihu Sapiens. Úchvatný i 
úděsný příběh lidstva. Před každým setká-
ním si každý z nás přečetl jednu kapitolu, 
o níž jsme si poté při semináři povídali. 

Viktor se do svazu bohémů připojil o něco 
později. Jeho entrée bylo podle mého ná-
zoru (podobně jeho zmíněná kniha) úděs-
né i úchvatné zároveň. Tehdy jsme se bavi-
li o Friedrichu Nietzschem a nadčlověku. 
Viktor si znenadání stoupnul k tabuli a na-
psal na ní slovo „Übermensch”. Zde zůstal 
tiše dalších cca 50 minut, v rámci kterých 

filosofický pojem s přesností typografa 
vykreslil v kurzívě a náležitě vybarvil. V 
závěru semináře shrnul celou naší debatu 
a připojil k ní řadu postřehů, které nikoho 
z nás předtím nenapadly. Díky, Viktore!

Pomyslnou korunku jsme semináři nasa-
dili v čase online výuky. Petr domluvil s 
ostatními bohémy, že se zcela mimořád-
ně setkáme ve středu v 8:30 večer. Toho 
dne jsem byl na návštěvě u Vojty Vykou-
ka na chatě ve Svojeticích. Hodinu jsme 
zahájili od ohně, opekli si při ní s Vojtou 
každý dva buřty a zachránili část jednoho 
nejmenovaného minipivovaru. Tehdy ne-
chyběl ve výuce nikdo. Ani Viki mamin-
ka, jejíž smích nebylo možné za monito-
rem přeslechnout. 

Za možnost být součástí neopakovatelné-
ho experimentu děkuji ne jen Viki, Ver-
čo, Viktore, Petře, Máro a Filipe vám, 
ale celé G4. Zejména za to, do jaké míry 
byly při společném setkávání role studen-
ta a učitele i experimentátora a (docenta) 
králíka nejasné. Jak se báječně proměňo-
valy, znejišťovaly, překrývaly a radostně 
inspirovaly.  Jak místo nosičů rolí ožili 
skuteční lidé. Na experiment G4 nikdy 
nezapomenu!

David, učitel

Pedagogický 
experiment 

G4

Tentokrát bude Knihokoutek věnován maturantům a jejich knížkám. Témata byla dvě: jejich nejoblíbenější knížka a nejin-
spirativnější knížka, jakou kdy četli. Pro jednoho je to to samé, pro druhého je v těchto dvou markantní rozdíl. Ne všichni 
odpověděli, ale přesto se sešla dost zajímavá směsice. Tak už se pojďme ponořit do oblíbených literárních světů G4!

Seznam všech knih s jejich čtenáři:

Faktomluva (Hans Rosling) 
Filip Zajíc, Petr Šimčák
Myšlení rychlé, pomalé (Daniel Kahneman) 
Filip Zajíc
Pí a jeho život (Yann Martel) 
Klaudie Moravcová
Sapiens (Yuval Noah Harari) 
Petr Šimčák
21 lekcí pro 21. století (Yuval Noah Harari)
Petr Šimčák
Tyranie (Timothy Snyder)
Petr Šimčák
Cesta k nesvobodě (Timothy Snyder)
Petr Šimčák
Noční hlídka (Sergej Lukjaněnko)
Petr Šimčák
Mor (Albert Camus)
Viki Pudíková

Jak se ukázalo, literární světy našich maturantů jsou hodně různorodé, přesto se tam promítlo to, co jsem o G4 zaslechla, když jsem 
na da Vinci přišla: Jsou třídou filozofů. 
Z jejich knih jistě za dvojitou zmínku stojí Faktomluva, protože se objevila hned dvakrát. 
A potom je tu Pí a jeho život, ke kterému Klaudie napsala: „Je to krásně napsaná knížka nejen o smyslu, proč dokázal Pí přežít, 
ale hlavně o spiritualitě a touze po poznání (jak fyzickém, tak metafyzickém). Je to i o dost detailnější než film. Fakt doporučuju.”

Překvapivá byla jedna odpověď, kdy pisatel sděloval, že knihy sice čte hodně, ale bohužel nemá jednu nejoblíbenější nebo nejin-
spirativnější. Doslovná citace: „Když nějakou knížku čtu, fotím si věty/ odstavce/ stránky s myšlenkami, které mi přijdou zajímavý… 
ale jednu nej knížku prostě nemám.” 
No, pokud se začtete do knih ze zdejšího seznamu, možná zjistíte, že jste na tom stejně :-)

Knihokoutek

Markét, G1

Říjnová země (Ray Bradbury)
Róza Švaříčková

Potichu (Jaroslav Rudiš)
Róza Švaříčková

Muž, který chtěl být šťastný (Laurent Gounelle)
Róza Švaříčková

Slabikář 
Viktor

Pět báječných strýčků (Adolf Born, František 
Nepil)

Vašek Červinka
Norské dřevo (Harami Murakami)

Hubert Švaříček
Veliký tůdle (Pavel Šrut)

Hubert Švaříček
Na západní frontě klid (E. M. Remarque)

Tonička Radilová
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Chcete, aby se váš příspěvek objevil 

v noVinci? 
Pošlete nám ho nejpozději do 20. dne 

v měsíci na: 
novinci@skoladavinci.cz. 
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Děkujeme.
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1. školní den v měsíci

Téma zářijového čísla
Ještě nevíme :)
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