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Interview with Ms. Bonacorda
Ms. Bonacorda came to Amazon the second half of the
last school year. She has described herself as very
spontaneous, outgoing, and creative. She ended up
moving here from Minnesota completely randomly; it
was her intuition. She had lived in Europe before and
wanted to come again, so she started looking for a place
to do her TEFL course to teach English. She applied the
next day and got a call back in a couple minutes. It has
been five years since then. I have asked her a couple of
personal questions and how she likes the Czech Republic
and this school so far.
Is there anything that you miss about your home?
The people. The place I do not miss as much, maybe it
is something that I just separated from. But the people I
miss, luckily technology helps me with that. I even
facetime my cats, they come running to the phone and it
is hilarious. They do not talk “just meow.”
What are your hobbies?
In my free time I spend time with friends which is
another thing I love about Prague everyone lives within
15 minutes. So, I can do something fun and exciting on a
Monday where in America I would not be. I am very
passionate about yoga. I have been going to a studio
here for over two years and I have friends that are now
family to me. I got certified this summer. I have not
started to teach yet but it is my plan. This winter I want
to work it out. I also enjoy going to caffes, painting,
journaling, just being creative and taking care of my
plant. During lockdown I took on macrame. For me it was
a challenge and a blessing in disguise. I decided to
benefit from it, and I have. I have a job and an apartment
that I love and good people.
What would you like to say to the students of
AMAZON?
Anything you can imagine is possible. Think out of the
box. Your life depends on what is going on in your mind
and what you think can happen.

So, if you are thinking small it might be small but if
you are thinking big think bigger. It’s all about your
mindset.
Další část interview naleznete na poslední straně
– Melanie Sabrina Terry

Maturitní ples 2022
Vážení učitelé a milí studenti,
srdečně bychom vás chtěli pozvat na letošní
maturitní ples, který se ponese v duchu starého
Hollywoodu (Movie Night). Ples se uskuteční v pondělí
7. února 2022, v prostorách Žofínského paláce na
Slovanském ostrově. I přes všechny obavy, které
momentální situace přináší, doufáme, že se vše vydaří
dle našich plánů a ples zrušen nebude.
Lístky jsou již ke koupi za 350 Kč. Více informací se
dozvíte od našich milých kolegů z plesového výboru.
Nezapomeňte se obléct do nejparádnějších outfitů a
následovat nás po červeném koberci vstříc této
jedinečné události!
– Adéla Jaroschy

Laboratorní práce
Ve dnech 13. – 15. září 2021 se třídy druhého ročníku,
pod vedením vyučujících chemie Mgr. Jany Kafkové a
Mgr. Karolíny Sauerové se zúčastnily laboratorních prací
v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v
Praze. Hlavním tématem bylo oddělování směsí. Za
běžných okolností je tato látka probíraná v prvním
ročníku, ale tehdy byla z důvodu koronavirové pandemie
návštěva laboratoří odložena.
Studenti při vchodu dostali bílé laboratorní pláště,
ochranné brýle a následně ve dvojicích vypracovávali
zadané úkoly. Tato praxe je každoročním oživením výuky
chemie, kterou studenti vítají.
– Julie Čapková a Klára Tenková

ACGA English Olympics
The annual ACGA English Olympics took place on
October 5th. About 50 students competed in the first
round that included tasks from various areas such as
grammar, acronyms, synonyms, antonyms, and
general language trivia. The top six teams advanced to
the second round, where their spelling and various
aspects of vocabulary in use were tested. Team Canada
won with their excellent skills, followed up by team
Ireland and New Zealand. The main prize was a gift
basket filled with relaxing items, but the biggest win is
that everyone had fun.
– Tereza Lipová

Přírodovědný klokan zná své
úspěšné reprezentanty
Ve středu 13. 10. 2021 se vybraní studenti z prvních a
druhých ročníků zúčastnili celonárodního kola
přírodovědného klokana. Jako každý rok si poměřili své
znalosti z biologie, matematiky, fyziky a chemie. Nejlepší
pozici obsadila Kate Russell s 63 body (SO2B), Dominika
Ponikelská s 59 body (SO2A), Adam Dobrovodský s 58
body (SO2C).
– Kristýna Pretschová

Svátky
28. října jsme si připomněli vznik samostatného
Československého státu, jenž byl založen v roce 1918, v
čele s T. G. Masarykem – českým pedagogem, politikem,
filozofem a prvním československým prezidentem.
2. listopad. Tento den je pro nás vzpomínkou na
všechny zesnulé, lidově ho nazýváme „Dušičky“. Zvykem
je návštěva hřbitovů a zapalování svíček těm, kteří tu již
nejsou mezi námi.
K 11. listopadu se váže pranostika o tom, že sv. Martin
přijíždí na bílém koni. Tento den patří mezi jeden z
nejoblíbenějších českých gastronomických svátků, který
je známý pojídáním svatomartinské husy a pitím vína.
17. listopad. Den boje za svobodu a demokracii a
Mezinárodní den studentstva. Toto datum je spojeno se
dvěma na sebe navazujícími událostmi. Roku 1939 se
uzavřely české vysoké školy a bylo popraveno devět
studentů. O šedesát let později,
v listopadu 1989 proběhla
poklidná
demonstrace
studentstva, která vedla k pádu
komunistického režimu.
zdroj: pribram.cz

Halloween Much like every year, Halloween fell on
the 31st of October. The popularity of this American
holiday increases every year. But is it really American?
Halloween comes from the British Isles, from the term,
“All Hallows’ Eve”. People decorate their homes with
carved out pumpkins, they make sweets, scary masks,
and decorations. They also host and attend Halloween
parties. And this year’s final Sunday in October was not
any different.
– Annemarie Balcarová

Mercury –Act 1 Review
There's a lot of work at Amazon every year, especially
senior year, so a break is necessary. A great album is
certainly going to improve everyone's mood. I owe this
joy to the American pop-rock band Imagine Dragons and
their fifth album, Mercury Act I. Listening to it, I was
surprised at first by the novelty, but my feet wouldn't
stop moving, and my mouth couldn't stop singing the
lyrics. I found this album complex and relating to
multiple parts of my life. But it's interesting to form your
own opinion and then read the critics.
Mercury Act I is not received unequivocally in the
world. Pitchfork rates the record as desperate and
skipping around in confusion. However, The Young Folks
noted, "Mercury Act I is a true work of art. It's powerful
and moving, explosive and intense and dramatic." The
NME website praises the album's lead single, “Follow
You”, a major stadium hit, but also highlights the stylistic
fragmentation and underdevelopment of the individual
musical ideas. IFPI chart rated Mercury Act I No. 2 in the
Czech Republic.
There is a mixture of styles on the record: indie and
alternative rock, industrial rock, pop-rock. The opening
track, "My Life", is an opulent introspective ballad, the

single "Wrecked" is an interesting stylistic fusion, 80s
synths in "Monday" is almost contrary to alt-R&B in
"Easy Come Easy Go".
Front man Dan Reynolds described the album as being
divided into two sides: one organic and inward-looking,
the other more aggressive and outward-looking. The
album touches on themes of loss, loneliness, and grief
while celebrating life.
No matter if you are already a fan of this band, this
album is different compared to the older ones. What do
you think of it? Mercury Act 1 is a great opportunity to
refine your own opinion. And I think that's one of the
most important tasks of art.
– Karolína Jarková

zdroj: en.wikipedia.org

NEMÁTE CO ČÍST?
Univerzita výjimečných
Knižní série ve stylu Hunger Games, Divergence a
Labyrintu. No prostě dystopie se vším všudy. Celý děj se
odehrává ve světě zničeném válkou. Jedinou nadějí na
obnovu ztracené společnosti je hlavní město Tosu, ve
kterém sídlí výběrová univerzita. Největším snem hlavní
hrdinky Cii je jít ve stopách svého otce a vystudovat tuto
univerzitu v Tosu. Má to ale jeden háček, její táta a ani
nikdo, kdo univerzitu vystudoval, si nic ze studentského
období nepamatuje.
V mnoha ohledech se mi Univerzita výjimečných líbila
víc než známější dystopické série. Určitě stojí za to si ji
přečíst!

Renegáti
Superhrdinská série od autorky Měsíčních kronik.
Dějem nás provází hlavní hrdinka Nova, žije ve světě, ve
kterém k jejímu neštěstí vládnou Renegáti. Nova je
nejmladším členem skupiny Anarchistů, kteří Renegáty
nenávidí. Při snaze svrhnout je z trůnu, nečekaně narazí
na Adriana, syna dvou nejdůležitějších vůdců Renegátů.
Nesmíte se nechat zastrašit větším množstvím stránek
a počtem sérií. Všechny tři knihy jsou čtivé a každá z nich
přinese nová nečekaná odhalení. Většina postav je
sympatická, ale samozřejmě se
najdou i výjimky. V jednu chvíli
budete na straně Renegátů a
ve druhé vás Nova přesvědčí, že
jsou ti nejhorší, co mohlo
společnost potkat. Celkově jsou
Renegáti
pro
mě
jedna
z nejlepších knih tohoto roku.
– Tereza Lipová

zdroj: knihydobrovsky.cz

zdroj: albatrosmedia.cz

Step
Step je druh tance, ve kterém se převážně pohybují
nohy a tělo vyvažuje rovnováhu. Vznikal od poloviny 18.
století v New Yorku a v tanci soutěžili irští, skotští a afričtí
přistěhovalci. Od počátku se ve stepování užívá jazzová
hudba, lze však stepovat i bez hudebního doprovodu.
V soutěži se hodnotí tři dovednosti: technika, step a
choreografie.
Naše škola ACGA se může pyšnit úspěchem dvou
studentek, Kateřiny Kobzové a Amélie Špačkové, které se
zúčastnily Mistrovství ČR ve stepu. Obě se umístily na
prvních příčkách v kategoriích duo junioři B, formace
junioři, trio dospělí a malá skupina dospělí. Tancují
společně za studio Tap Academy Prague, takže pokud
někoho step nadchl natolik, že by s ním chtěl začít, již ví,
na koho se obrátit.

zdroj: dance085.webnode.cz

– Adéla Štěpánková

Continuing: Interview with Ms. Bonacorda
What do you like about Prague? Why do you want to
stay for some time?
What I like about Prague is that it is a small city that
has everything to offer. You can go take a train to see
nature in thirty minutes, but you can go to the opera, can
see live music, have beer in a garden somewhere. Every
morning walking down the street with its incredible
architecture, it is just beautiful. The accessibility within
Europe is great with its central location. I also find the
culture very interesting; it is quite unique to other ones I
have seen.
Do you have a favourite place in Prague?
I love to go to sit in places with views of the city. I like
to go to Letná park and look over the city I used to live in
Žižkov so I would often go to Vítkov which is a completely
different perspective to Letná. I also enjoy sitting in cafes
and watching the city go by and maybe writing in my
journal.
– Melanie Sabrina Terry
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