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Úvodní slovo 
šéfredaktora
Po dlouhé době bych vás opět rád přivítal u 
dalšího čísla noVinci. Jedná se opět o trochu 
kratší verzi, než na co jsme byli zvyklí, ale věřím, 
že kvalita článků je stále stejná. 

Je nejspíše zřejmé, že proces jakéhosi 
obnovování chodu novin stále probíhá, ale přišlo 
nám důležité vydat ještě alespoň jedno číslo do 
začátku prázdnin a pomyslně jím ukončit školní 
rok. 

Mohl bych zde psát o tom, co bychom s novinami 
dále chtěli dělat, ale myslím, že činy jsou 
mocnější než slova, takže bych diskuzi o 
,,vzkříšení” novin nechal až na chvíli, kdy se to 
doopravdy stane. 

Na závěr bych vám už pouze rád popřál, ať si 
číslo užijete a hezké prázdniny.

Ondra, G2

Jáchym 
Holoubek 
-akryl

Anastázie 
Šedivá 
-akryl
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Expediční skupina Tvorba v plenéru

Tento krátký článek bych rád věnoval práci 
expediční skupiny Tvorba v plenéru, v uplynulých 
třech týdnech. 

Kromě nespočtu obrazů a uměleckých děl vznikla 
za dobu trvání expedice i výstava veškerých 
prací. Pokud byste se chtěli přijít podívat, je to 
stále možné, do čtvrtka (30.6) a to ve stodole – 
budova v areálu školy, přímo za fotbalovým 
hřištěm, vedle trampolín.

Pokud ovšem čas nemáte, bude výstava ve 
zmenšené verzi obsažena i v tomto čísle noVinci.

Ondra, G2

Šanti
Préma
-akryl

Ondřej
Vido
-akryl
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Co se nikdy neudálo

Byla jsem v první třídě a se třídou jsme šli ve 
dvojstupu po silnici do aquaparku. Trhaly jsme 
květiny, které rostly u krajnice a povídaly si o 
věcech, které by nás za pár let nejspíš ani 
nenapadly. Řešily jsme poníky, víly a naše 
nejoblíbenější filmy. Předháněly jsme se, která z 
nás dokáže udělat „kohoutka” z býlí z cesty. 
Jedna spolužačka mi vysvětlovala, jak to je s 
kytičkami a včeličkami, zatímco jiná mě vyděsila 
tvrzením, že na dně bazénu, do kterého jsme šli, 
žije příšera, která vás stáhne za nohu a utopí. 
Ačkoliv jsem uměla plavat dřív, než jsem se 
naučila mluvit, toho dne jsem se nahlásila jako 
neplavec a z celého aquaparku viděla jen dětské 
brouzdaliště. Když je vám sedm, vodní příšera 
se zdá naprosto reálná.

Na celé této příhodě nesedí jen jediná věc: nikdo 
jiný si to nepamatoval. Nejsou z toho fotky ani 
žádné záznamy (nikam jsem si to nezapsala), 
nikdo to víckrát nezmiňoval a spolužáci mi 
později tvrdili, že se mi to asi zdálo. Ta 
konverzace se prý vůbec neodehrála; a do 
aquaparku jsme vůbec nešli.
Tak proč si to pamatuju? Dodnes nevím. 
Možná to byl sen. Možná se to stalo, ale jen pro 
mě to byl tak důležitý zážitek, aby to v mé paměti 
zanechalo vůbec nějakou stopu. Možná jsem si 
to opravdu vymyslela. To, že to vidím naprosto 
jasně, neznamená, že to nemůže být výplod mojí 
mysli.
Každý má koneckonců nějaké falešné 
vzpomínky. Podle studií jich je daleko více, než 
si uvědomujeme, ale ve většině případů je to 
naprosto v pořádku. Někdy z toho vyjdou i 
docela vtipné situace - schválně porovnejte své 
zážitky z dětství s tím, jak si je pamatují vaši 
rodiče! Možná budete překvapeni.

Markét, G3

Eliška 
Pohlová 
-pastel

Jáchym
Holoubek
-akryl
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Jimi Hendrix: Otec rock'n'rollu

Jimi Hendrix je všeobecně znám jako jeden z 
nejlepších kytaristů všech dob, málokdo však ví, 
jak velký vliv měl Hendrix na žánr rock'n'rollu jako 
takového. Hendrix a jeho kapela, The Jimi 
Hendrix Experience, vydali za dobu Hendrixova 
života jen tři studiová alba, to se může jevit jako 
málo, ale skrz tyto tři alba Hendrix dokázal 
mnohem více, než se podařilo většině ostatních 
kapel jakéhokoliv žánru.

Hendrixův dopad na pozdější rock'n'roll vychází 
hlavně z jeho nekonvenčního přístupu k hraní na 
kytaru. Hendrix byl levák, levácké kytary byly 
však za jeho doby vzácné, tak se musel naučit 
hrát na převrácenou kytaru pro praváky, to ale 
není nic oproti Hendrixově hudební genialitě. 
Hendrix byl jeden z nejlepších kytaristů na světě, 
ale jeho genialita nevychází z šílených sól ani ze 
znalosti hudební teorie, kterou mimochodem 
nikdy nestudoval, ale nesmírně přirozené hry. 
Pokud si pustíte jakoukoliv Hendrixovu píseň z 
dvou různých živých koncertů, nikdy nebudou ani 
z poloviny stejné. Hendrix hrál, jak se mu zrovna 
chtělo. To platí i pro jeho studiové nahrávky.

V písních jako Bold As Love se drasticky mění 
tempo často i každý takt. Hudbu nevnímal tak, 
jak se dnes maso produkuje, jako ohraničené 
rámečky, do kterých se dosazuje jen a pouze 
podle pravidel, ale jako prázdný papír, kam se 
nedá načmárat jen tak cokoliv, ale není třeba řídit 
žádnou danou osnovou. Hendrixova hudba zní 
tak uvolněně a akčně zároveň, protože přesně 
tak Hendrix hrál. 

Z jeho hudby přímo vyzařuje jeho inspirace 
drogami, především LSD a marihuanou. Hendrix 
sám však popíral, že by drogy nadměrně užíval. 
Hendrix byl také největší průkopník zkreslení, 
nejtipičtějšího zvuku pro rockovou a metalovou 
hudbu. Tento zvuk byl považován za nežádoucí, 
než Hendrix a jeho vrstevníci světu ukázali jeho 
pravý potenciál.

Hendrixovi se nedá upřít jeho dokonalé hry na 
kytaru, ale stejně tak se mu nedá upřít jeho 
hudební genialita a vliv na pozdější rock, metal a 
hudbu obecně. Bez Hendrixe by dost možná 
dnes hudba vypadala úplně jinak.

Jáchym, G2

Kája
Klečková
-akryl
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Vesnička s kostelem
Pod malebnou oblohou,
na malebném kopečku,
je malinká vesnička
s malinkou rozlohou,
kde malebné domky
a malebné jezírko
a malebné stromky 
zkrášlují jitérko.
Místem všeho dění
nic jiného není, 
než malinký kostýlek
s malinký hřbitovem
na malinkém pahorku
jenž je pro slunce obzorem.

Domky ve vísce,
statky i chýše,
stojící v pýše,
mají k sobě blízce.
Kde sněhové zídky
a skleněná okénka
a slaměné stříšky
chrání má myšlenka,
že už nejen obraz
zůstane důkaz,
malebné vesničky,
s prastarým kostelem,
na malinkém pahorku
jenž je pro slunce obzorem.

Ve středu osady 
na břehu jezírka,
tam mezi domky
sedává purkrabí.
Tam tichem zní píseň
a zvuk jeho rohu
a veliká trýzeň
jak kaje se bohu.
A když slunce zapadá,
kabát svůj popadá,
po malé cestičce
vesel však zarmoucen,
vrací se k pahorku
jenž je pro slunce obzorem.

Za světla měsíčku
purkrabí skloněný,
vesel však zmožený
kouká se k jezírku.
Tam dvě vrby prastaré
a topol opadaný
a stavidlo dřevěné
jsou v zemi zasazeny.
Lemem břehu a hladiny
jsou kulaté kameny.
píseň svou hraje dál,
stojíc před jezerem,
pod malým pahorkem
jenž je pro slunce obzorem.

Cesta udusaná
od koňských kopyt
a hrajících si dítek,
tou je vesnice protkaná.
Spojuje všech vrata,
a hnědá jak špína
a dlouhá a klikatá
vedoucí kočáry i s jejich kočíma.
Kde ona začíná?
Otázka laciná.
Kde je jí koncem?
Před malým kostelem
na malém pahorku
jenž je pro slunce obzorem.

Nad malinkou vesničkou
na malebném kopečku
je malebná obloha
s nekončící rozlohou.
Za dne modrá
a plná mraků
a v noci černá
bez bílých ptáků.
Svit hvězdiček dávno spících,
odráží se v okenicích
maličkých domečků
zachycených obrazem,
za malebným pahorkem
jenž je pro slunce obzorem.

Josef
Lada
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Ideální rodina

Existují rodiny, které se ve svých hostech snaží 
vyvolat dojem, že jejich fungování je naprosto 
ideální a že jejich největším problémem je dilema 
zda děti večer vzít na operu nebo raději na balet. 
Iluzi ideálně fungující rodiny občas podlehnou 
někteří náchylnější hosté. Stav mysli, do kterého 
se takový nevinný návštěvník propadne, má 
často neblahé důsledky pro celou jeho rodinu, 
která se mu po takové návštěvě rázem jeví jako 
naprosto neideální a nefunkční kolektiv. 

Po návratu z takové návštěvy je celé rodině důrazně naznačeno, většinou dospělou osobou 
ženského pohlaví, že v takovém prostředí, jakým je jejich dům, se prostě nedá žít a že je třeba řádně 
uklidit. Toto oznámení nesou s nelibostí zejména mladší členové rodiny. Starší členové se snaží 
tento těžký úděl nést hrdinně, ale znechucené pohledy, které si vzájemně vyměňují, neuniknou 
pozornosti dospělé osoby, která jim okamžitě rázně připomene, že v “normálních” rodinách děti 
pomáhají bez odmlouvání, vlastně se jim ani nemusí nic říkat, sami se chodí nabídnout, že s nějakou 
domácí prací rádi pomohou. Jenže podle informací dostupných mladému rodinnému osazenstvu, je v 
“normálních” rodinách uklizeno takovým způsobem, že podle nich není možné aby se děti tohoto 
procesu vůbec účastnily. Nakonec dospějí k závěru, že ideální, případně normální rodiny, které jsou 
také často předmětem diskusí, jsou za a) buď bezdětné a nebo za b) jsou děti během úklidu vyhnány 
na zahradu a je jim přikázáno aby se nepletly pod nohy. Zatímco mladší osazenstvo dospěje k 
názoru, že dospělým se nedá věřit, starší sourozenci se trpělivě pokusí svému naprosto 
nechápajícímu rodiči vysvětlit, že nic jako ideální rodina nexistuje, že se jedná o pouhou utopii. Pak 
svou pozornost zaměří na problematiku normální rodiny. Osvětlí svému zákonnému zástupci, že 
nikdo na tomto světě není normální, tudíž nemůže být normální, ale to nás všechny staví do stejné 
pozice. Svou úvahu zakončí tvrzením, že tím pádem jsou všechny rodiny normální. Do této kategorie 
tím pádem spadá, ačkoliv se to zdá zcela neuvěřitelné i rodina ve které se právě nacházejí. To však 
těžce pracujícího rodiče ani v nejmenším nemůže zvyklat v jeho názoru, je třeba uklidit. 

Eliška
Pohlová
-akryl

Šanti
Préma
-akryl

Jáchym
Holoubek
-akryl
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Ideální rodina – pokračování

Po menší hádce, která předchází každému 
velkému úklidu, jsou role rozděleny. Nejmenší 
úkoly jsou přiděleny nejmladšímu členu rodiny, 
kterému všichni ostatní závidí a jsou rozhodnuti 
ho nařknout z lenosti při nejbližší možné 
příležitosti. Všichni se snaží vyhnou schodům 
tento úkol na konec připadne nejméně průbojným 
členům rodiny, kteří neprotestovali dostatečně 
hlasitě, ostatní se poperou o koupelny, obývací 
pokoj a ložnice. 

Večer se v pokoji sourozenci rozdělí na dva 
znepřátelené tábory. První, radikální, je toho 
názoru, že je bezpodmínečně nutné vstoupit do 
celibátu. Tímto ušlechtilým činem by bylo možno 
zachránit mnoho nevinných dětí před terorem 
uklízení. Druhý tábor, který je tím prvním 
považován za sadistický, se spíše kloní k 
přesvědčení, že je třeba mít mnoho dětí, které je 
nutné neustále zaměstnávat, aby tak rodiče 
získali čas, který v mládí ztratili uklízením. 
Ačkoliv tyto názory polarizují mladé společenství, 
všichni sourozenci jsou jednotní v názoru na 
styky s ideálními rodinami. Je bezpodmínečně 
nutné je přerušit, jelikož narušují rodinnou 
rovnováhu a psychické zdraví všech členů 
rodiny. 

Tea, G2

Anastázie 
Šedivá 
-akryl

Kája
Klečková
-akryl
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noVinci - studentské noviny

Šéfredaktor
Ondra V. z g2

Redakční rada
Sára a Oskar z g1

Šanti, Tea, Jáchym H. a Vojta S. z g2
Markét a Eliška z g3 

Korektura
Zuzka Poláková, učitelka

Grafika
Šanti (a Ondra V.) z g2 a Oskar z g1

Fotografie
Sára z g1

 

Náklad
6 ks

Vychází
Jednou za dobu neurčitou

Téma dalšího čísla
?

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 

mailto:novinci@skoladavinci.cz

