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Zajímavé kulturní akce v Brně na měsíc leden 

Autor: Mgr. Jaroslav Mikyna 

Louis Braille – tvůrce šestibodového písma 

Technické muzeum v Brně slaví 210. 

výročí od narození francouzského tvůrce 

šestibodového písma Louise Brailla unikátní 

výstavou. Připravilo ji oddělení slepecké historie 

Technického muzea v Brně a je otevřená až do 

25. února. Zájemci si na ní mohou vyzkoušet  

i různé hry po nevidomé nebo se podívat na 

několik dalších zajímavých předmětů ze světa 

nevidomých.  

Další informace naleznete na stránkách akce – 

www.technicalmuseum.cz/akce/louis-braille/ 

Čínský národní cirkus 2019 – The Great Wall 

Hala Vodova bude 23. 1. 2019 od 19:00 

hostit Čínský národní cirkus, který tímto 

představením oslaví 30. výročí svého vzniku  

a nabídne to nejlepší z čínské akrobacie. Během 

programu návštěvníci uvidí 30 nejlepších 

akrobatů z Číny, kteří předvedou jedinečnou 

show, jež podle organizátorů nemá ve světě 

žádnou konkurenci. Vystoupení Čínského 

národního cirkusu v Evropě vidělo již více než  

11 miliónů lidí. 

Více informací naleznete na stránkách akce – 

www.cinsky-narodni-cirkus.cz 

Nikola Tesla – muž, který rozzářil svět 

Celý leden bude v Technickém muzeu 

v Brně probíhat výstava objevů, vynálezů  

a životních etap slavného vědce chorvatského 

původu Nikoly Tesly. Prostřednictvím různých 

zajímavých exponátů se návštěvníci seznámí 

se životem a některými zásadními objevy 

tohoto jedinečného vědce. S jeho objevy se 

potkáváme na každém kroku. Například 

principy rotačního magnetického pole nebo 

Teslův transformátor jsou základy velkého 

množství věcí, které každý člověk denně 

používá. Tato výstava byla ke zhlédnutí  

i v mnoha hlavních evropských městech, jako je 

například Paříž, Madrid nebo Helsinky.  

Více informací naleznete na stránkách akce – 

www.technicalmuseum.cz/akce/nikola-tesla-

vystava/ 
 

Dvojkoncert Pink Floyd pod hvězdami v 

podání Distant Bells (14. 1. a 15. 1. 2019) 

Ve Hvězdárně a planetáriu Brno se 

představí brněnská hudební revivalová kapela 

Distant Bells, hrající skladby od slavné britské 

kapely Pink Floyd. Součástí koncertu bude  

i speciální video projekce udělaná přesně na 

míru pro kopuli Hvězdárny. Zajímavostí této 

kapely je to, že svoje koncerty hraje na dobové 

nástroje a aparatury, čímž dosahují skvělého 

zvuku a velmi se přibližují tehdejší atmosféře 

70. let. 

Více informací naleznete na stránkách kapely 

– www.distantbells.net/ 

 

 

 

 

http://www.technicalmuseum.cz/akce/louis-braille/
http://www.cinsky-narodni-cirkus.cz/
http://www.technicalmuseum.cz/akce/nikola-tesla-vystava/
http://www.technicalmuseum.cz/akce/nikola-tesla-vystava/
http://www.distantbells.net/
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Tvůrčí psaní studentů 

Autor: Soňa Dohnalová (2L) 

 

Jsem Iret Mori.  

Smysl mého života je zemřít. Pilně trénovat  

a nakonec zemřít. 

Jsem mutant ovládající živly. 

Jsem novodobý gladiátor bojující v aréně o své 

přežití.  

Jsem Iret Mori. 

 

„Hej, Ele!“ buší mi na mříže dozorce. „Vstávej, 

jdeš do arény!“ 

Ovšem. Aréna. Proč tam musím chodit? Líbí se 

jim, když mutant zabíjí mutanta. A nám říkají 

zrůdy.  

„Nejdu!“ odpovím s nezájmem v hlase. 

„Nehodlám dál zabíjet jiné mutanty pro vaši 

zábavu.“ 

Dozorce se rozzuřil, vzal klíče, vešel ke mně do 

cely a začal mě škrtit. Mozek nechce přemýšlet. 

Má rychlost je mi na nic. Dochází mi vzduch. 

Vzduch. Živly. 

Omotal jsem mu proud vody kolem krku a 

utahoval. Nemám sílu. Nemám energii. Nemám 

jak uživit vodu. Za chvíli ho budu muset pustit. 

Voda zmizela.  

Nahradil ji oheň. Je to těžké, ale působivější. 

Účinek se dostavil okamžitě. Dozorce mě pustil 

a odstoupil ode mne. 

„Ty hajzle! Takhle se ke mně chovat nebudeš! 

Jestli dneska nechcípneš, vyprosím si svolení 

k tvému zabití,“ vyhrožuje mi, zatímco si mne 

spálené hrdlo. 

„Řekl jsem ti snad, že nikam nejdu. Je na tom 

něco nesrozumitelného?“ mnu si svůj krk. 

„Jenže to nikoho nezajímá. Tak padej, nebo jdu 

pro Golema.“ 

Golem. Jediný mutant, který tu je „dobrovolně“. 

Poslouchá na slovo. Měří asi dva a půl metru  

a nikdy nebojuje, je jen loutka. Než nás sem 

odvedli, byl normální, jen měl nadlidskou sílu  

a výšku. Teď mu píchají nějaký svinstvo. Jemu 

ublížit nechci. Zvednu se tedy a vyjdu z cely. 

„Vidíš, hajzle. A pak že nevylezeš,“ ušklíbl se  

a odešel. 

Venku jsem narazil na svého protivníka. Mladý. 

Sotva dvacet. Chudák. Škoda, že musí umřít 

tady.  

Přišel jsem k němu.  

„Bojíš se?“ zeptám se. 

„Ne,“ odpoví pevně. „Ty?“ 

„Ano,“ řeknu klidně. 

„Čeho? Jsi šampion. Nikdy jsi neprohrál,“ podiví 

se. 

„Smrti.“ 

Smrt. Ona přijde. Přijde dnes. Vím to. A bude 

bolet. Vidím před sebou obličeje lidí, kteří 

zemřeli mou vinou. Znám je, znám jména, 

mutace,… 

„Nebojím se ani smrti.“ Hrdina. 

„Člověk, který se nebojí, je blázen. Měl by ses 

bát.“ 

Nestihl odpovědět. Dveře se otevřely. Boj 

začíná. 

Vešli jsme do arény a stoupli si čelem k hlavní 

lóži. Pronesli jsme větu, pro gladiátory tak 

obávanou, Ave Arnarmo, Iret mori salvete. 

Císař pokývl a zahájil souboj. 

Můj protivník si stoupl naproti mně. Zaujal 

bojový postoj a čekal na mou reakci. Nechci ho 

zabít. Postavil jsem se do podobné pozice. 

Vyrazil jsem jako první. Poslal jsem k němu 

vzdušné tornádo, kterému se vyhnul. Dobře, 

chlapče, teď ukaž svou schopnost.  

Odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Náhle 

mu vyrostla ze zad ocelová křídla,  
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a aby toho nebylo málo, začal vrhat dýky, které 

se k němu vracely jak bumerangy. Nemám 

šanci. 

Vznesli jsme se do vzduchu a tam začal boj. 

Vrhal po mně ocelová pera s ostřími jak břitvy. 

Snažil jsem se je odrážet, ale moc to nešlo. Byl 

rychlý, o hodně rychlejší než já. Sebral jsem sílu 

a hodil po něm ohnivou kouli. Vyhnul se. Druhá. 

Vyhnul se. Na třetí už nemám. Klesl jsem zpět 

na zem. Následoval mě.  

„Jak se jmenuješ?“ zeptal jsem se. 

„Říkají mi Angel, proč?“ zeptal se naopak on. 

„Chci znát jméno člověka, jenž mě zabije,“ 

pronesl jsem. 

„Tak teď už ho víš, ale já tě nezabiju.“ Podíval se 

na mě s nesouhlasem v očích. Nechtěl mě 

zabít. 

„A pravé jméno?“ 

„Na co?“ 

Nepřestával vrhat dýky. Už mi dochází energie. 

„Abych si tě pak mohl v posmrtném životě najít 

a poděkovat ti.“ 

Až zemřu, najdu si všechny, které jsem zabil,  

a omluvím se jim. 

„Ale já tě dnes nezabiju, slyšíš?“ 

Už se bál, bál se, že bude mít na rukou krev. 

„A to jméno?“ 

„Bryan. Bryan Evans.“ 

„Děkuji, Bryane.“ 

Přestal jsem odhazovat jeho dýky a cítil, jak se 

mi první zařízla do nohy. Krev pomalinku 

stékala a na zem upadla první kapka. 

„Braň se,“ křikl na mě zoufale. 

„Ne, Bryane, dnes končím a nehodlám umřít 

někde spoutanej. A stejně už na to nemám.“ 

„Tak mi řekni svoje jméno.“ 

„William. William Gordic.“ 

Druhá čepel se mi zařízla do ramene. Necítil 

jsem bolest, pouze krev stékající po ruce. 

„Sbohem, Bryane, třeba se někdy potom 

uvidíme,“ řekl jsem a poprvé za celých patnáct 

let jsem se usmál.  

Třetí dýka se mi zabodla do břicha. 

Klesl jsem na kolena a modlil se ke všem 

svatým za odpuštění. Bryan ke mně přišel blíž, 

do ruky uchopil jednu ze svých ostrých čepelí. 

„Sbohem, Williame!“ a se slzou v oku mi ji 

zabodl do srdce. 

„Děkuju“ bylo to poslední slovo, které jsem 

vypustil z úst. Padl jsem k zemi s očima 

dokořán. S očima bez života. 

Byl jsem mrtvý.  

Přede mnou se objevila temnota, ze které vyšla 

má manželka. Za ruku vedla našeho šestiletého 

syna a v rukou chovala naši malou holčičku. Byl 

jsem šťastný. 

 

Děkuju, Bryane. Díky za všechno. 
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Tipy, zajímavosti a rady při cestování 

Autoři: Simona Hrabovská a Denisa Valíková (3L) 

 

Dobrý den, vítáme Vás po prázdninách 

zpět. Určitě jste odpočatí, plní energie  

a připravení na nová dobrodružství. Stejně tak 

jako my, jistě plavete v nových předsevzetích a 

odhodláních. Jedním z našich nových 

předsevzetí je tato rubrika. Nelze si 

nepovšimnout našeho nového názvu. Za téměř 

3 roky jste s námi měli možnost procestovat 

okolí Brna a Brno samotné, navštívit spoustu 

vynikajících akcí, ale nyní už máme pocit, že je 

čas na změnu. Chtěli jsme zanechat původní 

nápad, ale lehce ho okořenit. Věříme, že nejen 

Vám, studentům, ale i Vám, profesorům, články 

přinesou užitečné rady na cesty do zahraničí  

a vyzkoušíte si je na vlastní kůži.   

ANGLIE 

Země, kterou zná celý svět. Dnes se 

však zaměříme na její hlavní, kosmopolitní 

město Londýn. Vybrali jsme si ho především 

pro jeho dostupnost.  

DOPRAVA 

Málokdo ví, že letenku na toto 

královské místo lze sehnat do 500 Kč. 

Samozřejmě s určitým předstihem, nebo 

naopak v případě last-minute. Musíte umět 

hledat na správných místech, k tomu Vám 

poslouží aplikace Skyscanner, která je podle 

nás přehledná a rychlá. Na co si však dopředu 

odložte pořádný balík peněz, je doprava po 

Anglii. Služby Taxi si za 1 km účtují až 50 Kč. 

Výbornou aplikací pro plánování vašich cest je 

Transport for London, tato aplikace Vám 

pomůže co nejrychleji vyhledat, jakým 

dopravním prostředkem a odkud se dostanete 

na Vámi požadované místo, a hlavně zde 

naleznete tzv. Oyster Card. Vyplatí se pouze na 

pár dní či týdnů při vaší dovolené. Na kartu si 

nabijete peníze a ta Vám každý den při přiložení 

na terminály odebere 10 liber a vy můžete 

vesele celý den jakýmkoliv prostředkem 

cestovat po 9 zónách Londýna. Pro delší pobyty 

jsou určené dražší permanentky, něco jako  

u nás „šalinkarty“. 

UBYTOVÁNÍ 

Pokud se chcete v Anglii ubytovat, je 

dobré znát webovou stránku Airbnb, která 

zprostředkovává noclehy v kterémkoliv místě, 

které si zadáte. My i naši přátelé mají tuto 

aplikaci vyzkoušenou a nemůžeme si ji 

vynachválit. Funguje na principu zadání lokality, 

kde budete přebývat, a rázem vidíte 

vygenerované ubytování. Zvláštností však je, že 

v 90 % Vám lidé pronajímají svůj vlastní byt. 

Domovy jsou plně vybaveny a můžete si buď 

pronajmout jeden pokoj, nebo celý dům za 

opravdu výhodné ceny. Kromě ubytování Vám 

Airbnb poradí i to, co v dané lokalitě dělat nebo 

kde se dobře najíst.   
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STRAVA 

Anglická kuchyně není světová, ale 

rozhodně nesmíte vynechat tradiční Fish and 

Chips, Full English breakfast anebo fast foody 

na Oxford Street, to k Anglii jednoduše patří. 

Určitě zajímavé místo, kam vyrazit na jídlo, je 

Jamie´s Oliver Dinner - tam si však musíte 

udělat rezervaci dopředu. Pokud se však 

nedostanete sem, můžete vyzkoušet bistro 

Jamie Oliver, které se nachází přímo pod 

restaurací a nabízí hotdogy, kuřecí křidélka  

a hamburgery. I když tyto pokrmy nejsou 

zrovna zdravé, uznejte sami, že od tak 

proslulého kuchaře to musí být zážitek. Ceny 

v bistru se pohybují od 4 do 7 liber. Pokud 

dostanete chuť na malý zákusek, můžete 

vyzkoušet nejlepší skořicové šneky v Londýně. 

Ty naleznete v malém okénku s názven 

Cinnabon na náměstí Picacadilly Circus. Za 

zkoušku jistě stojí i Čínská čtvrť, která sice není 

moc typickým místem, kde se v Londýně dobře 

najíst, ale váš žaludek i peněženku uspokojí 

stejně. Styl „all you can eat“ je zde běžný. 

Většinou zaplatíte určitou sumu, pohybující se 

okolo 8 liber, a můžete jíst do nekonečna. 

Nejlepším způsobem, jak zde ušetřit za jídlo, 

jsou trhy. Nakupte si čerstvé potraviny, pití  

a udělejte si v parku pořádný piknik. Co je víc, 

než se procházet bosky po londýnských 

trávnících?  
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Zajímavý koníček – Já a veslování 

Autor: Adam Juránek (3A) 

 

Už odmala jsem se věnoval mnoha 

sportům počínaje fotbalem, badmintonem, ale 

také i veslováním, kterým jsem strávil 5 let.  

K tomuto sportu mě přivedl kamarád asi v osmé 

třídě. Nastoupil jsem do jednoho ze dvou klubů 

na Brněnské přehradě, a to k ČVK Brno. 

Rozmístění posádek vypadá asi takto: veslaři se 

v lodi počítají odzadu (přídi lodi). První veslař 

(projíždí 1. cílem) se nazývá „háček“, další před 

ním se nazývá „dvojka“, následuje „trojka“ atd. 

Poslední veslař se nazývá „štrok“ a určuje 

tempo, kterým se pohybuje celá posádka. 

Veslaři, kteří následují za ním, se také nazývají 

„motor lodi“; jde o silově nejzdatnější jedince, 

ale také nejtěžší, aby nadlehčovali příď lodi. 

První rok mého působení v klubu jsem 

jezdil pouze párovku (4x+), tedy loď se čtyřmi 

veslaři a kormidelníkem, kde jsem byl na postu 

trojky. Vzhledem k mé kategorii jsme jezdili 

1000 m. Mé úspěchy z tohoto roku nebyly 

významné, protože má posádka dojela na  

13. pozici ze všech přihlášených lodí. Následující 

rok při nástupu do dorostenců jsme začali jezdit 

trať 1500 m a závody na ergometru v zimní 

přípravě. Veslování na ergometru je poměrně 

mladá disciplína; ergometr slouží pro udržení 

nebo zlepšení fyzické kondice během nepřízně 

počasí nebo mimo hlavní sezónu. Mimo hlavní 

sezónu se také pořádají soutěže na těchto 

ergometrech (veslařských trenažérech). Závodí 

se obvykle na trati dlouhé 2000 metrů. Jezdí se 

také na delší vzdálenosti - 6000 metrů, přičemž 

tato vzdálenost se využívá především  

k identifikaci veslařů. Dalo by se říci, že čím lepší 

čas, tím lepší vytrvalec ten dotyčný je. Dráha  

6 km se jezdila na řece při tzv. MČR na dlouhé 

tratě.  

V tomto závodě jsem tento rok byl  

7. z celkových 32 lodí na dvojce, což je loď pro 

dva a každý má jedno veslo (2x-) na  
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pozici „štrok“. Tento rok jsem v hlavní sezóně 

vyhrál Mistrovství povodí Moravy na osmě - lodi 

s jedním veslem, osmi lidmi a kormidelníkem 

(8x- ). Rok 2017 byl asi nejvíce úspěšný v mé 

kariéře veslování: na začátku hlavní sezóny 

jsme poskládali čtyřku bez kormidelníka každý 

s jedním veslem (4x-), byli jsme tzv. neporažená 

loď. Toho roku jsme vyhráli vše: mistrovství 

Moravy, mezinárodní regatu, závody  

v oblastech i MČR. Ten rok jsem i na zimní 

přípravě trenažérů dojel 4. z celkových 64 

přihlášených. Vyhráli jsme také druhé místo na 

MČR na osmě. Další rok, který jsem dokončil, 

byla sezóna 2018, kdy jsem závodil sám na tzv. 

skifu, kde jsem trénoval fyzickou zdatnost. 

Veslování jsem po této sezóně musel nechat  

z časových důvodů. V současné době se věnuji 

rugby. 

 

 

. 
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Canisterapie aneb terapie za pomoci psů 

Autor: Lucie Černá (4S) 

 

Canisterapie je pozitivní až léčebný 

kontakt psa a člověka. Existuje více definic 

canisterapie, jejich společným rysem však je, že 

pracuje s pozitivním vlivem psa na stav klienta, 

zejména psychický, ale také fyzický. 

„Pouhou přítomností dokáže pes 

vyvolat dobrou náladu, a kde nechybí dobrá 

nálada, jde i uzdravování zpravidla lépe.“ 

Jak canisterapie pomáhá? 

Canisterapii lze využít jak ke zklidnění a 

soustředění, tak i k aktivizaci klientů. Jejím 

prostřednictvím lze působit i přímo na fyzický 

stav klienta, zejména během polohování, při 

kterém využíváme vyšší tělesné teploty psa, 

než je teplota člověka, a také pravidelných 

pohybů psího těla při dýchání. 

 

Mezi základní metody, které jsou v canisterapii 

používány, patří: 

• AAA (Animal assisted activities) – 

aktivity za přítomnosti či asistence 

zvířete/psa, který zde působí 

především jako aktivizační a motivační 

prostředek 

• AAE (Amimal assisted education) – 

vzdělávací aktivity za přítomnosti  

či asistence psa 

• AAT (Animal assisted therapy) – 

terapie/léčba za přítomnosti  

či asistence zvířete /psa 

• AACR (Animal assisted crisies respons) 

– krizová intervence za přítomnosti  

či asistence zvířete/psa 

 Canisterapie v praxi I. 
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Canisterapie příznivě působí v mnoha 

oblastech: 

• citové schopnosti (hlazení, mazlení, 

komunikace se psem,…) 

• rozumové schopnosti (cílená hra, 

rozšiřování slovní zásoby,…) 

• pohybové schopnosti (jemná a hrubá 

motorika, házení míčků,…) 

• relaxace (vliv na psychiku, duševní 

rovnováhu klienta,…) 

Canisterapie může probíhat formou 

individuální canisterapie s jedním klientem, 

skupinové canisterapie nebo pobytové 

canisterapie. Nejvíce je využívána individuální  

a skupinová forma. 

Jak jsem se ke canisterapii dostala? 

Ke canisterapii jsem se dostala díky 

seznámení s chovatelkou bernských 

salašnických psů. Měla jsem možnost zažít 

canisterapii na vlastní kůži. Děti, u kterých 

canisterapie probíhala, měly při běžném cvičení 

svalové křeče a plakaly, protože je ty cviky 

bolely. Po příchodu psa se děti uvolnily a cviky 

začaly dělat s úsměvem. Rozhodla jsem se, že 

tento zázrak chci zažívat častěji, a dokonce, že 

bych chtěla mít to zázračné stvoření, tedy psa 

canisterapeuta, doma.  

  

 

 

Canisterapie v praxi II. 
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Úvaha I – Exkurze v IKEMu 

Autor: Klára Hájková (3B) 

Před Vánoci jsme si se třídou udělali 

výlet do Prahy do IKEMu (Institut klinické  

a experimentální medicíny), kde jsme měli 

exkurzi přímo na kardiologickém oddělení. 

Odjížděli jsme brzo ráno z Brna vlakem. 

Já jsem jako obvykle měla zase zpoždění, paní 

na nádraží mi pak dělala nepříjemnosti, ale 

stihla jsem to, a to je hlavní! Cesta vlakem byla 

strašně únavná po ránu, takže většina z nás 

ještě dospávala. Když jsme přijeli do Prahy, tak 

jsme šli na metro a jeli jsme směr IKEM. Po 

cestě jsme se stačili ještě ztratit, naštěstí jsme 

měli čas. Po příchodu do IKEMu jsme měli 

menší přednášku v jedné zasedací místnosti  

a poté jsme se rozdělili na 3 skupiny. Šli jsme se 

podívat na 3 oddělení. Nejdříve na oddělení 

anesteziologie a resuscitace, pak na 

kardiochirurgii a nakonec na oddělení 

kardiologie. Na každém oddělení jsme se 

zastavili a sestřička, která nás provázela, nám ke 

každému oddělení vše řekla, popsala  

a vysvětlila. Bylo to opravdu zajímavé  

a dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Jako 

v každé nemocnici je nedostatek personálu, už 

nás nabádali k tomu, abychom tam šli na 

výpomoc. Třeba o letních prázdninách, a to 

neznělo vůbec špatně. Peníze by nebyly 

nejhorší, ale hlavně bychom získali praxi a o to 

nám přeci jde! 

Po velmi přínosné exkurzi jsme si dali 

rozchod a utíkali směrem k vánočním trhům. 

Během cesty jsme se doslova roztrousili. 

Nakonec nás bylo 5, které jsme se šly podívat 

na Václavské náměstí. A v tu chvíli začalo jedno 

velké dobrodružství. Už na „Václaváku“ jsme 

zbyly jen 2 z cca 25 lidí. Protože jsme měly 

šílený hlad a Eliščina sestra pracuje v hotelu, tak 

jsme ji šly navštívit. S Eliškou jsme byly poprvé 

ve 4* hotelu a obě dvě jsme z toho byly 

naprosto unešené! Parádně jsme se nadlábly, 

daly si vynikající čaj a šly si prohlédnout 

hotelové záchody. Prostě luxus.  

Když už nám pomalu slehlo, tak jsme se 

s Eliškou vydaly na Staroměstské náměstí, kde 

ty trhy byly mnohem lepší a s větší vánoční 

atmosférou, kterou jsme s Eliškou nasávaly, co 

to jen šlo. Udělaly jsme milión fotek, koupily si 

lázeňské teplé oplatky, daly si horkou 

medovinu a bylo nám fajn. Užily jsme si to za 

celou třídu. Potkaly jsme tam i holky z jiné třídy, 

se kterými jsme se vydaly na hlavní nádraží, kde 

jsme měli všichni sraz. Cesta tam byla asi to 

nejzajímavější, co mohlo být. Jak se říká: „Je to 

sice dál, ale o to horší cesta.“ Tak asi nějak 

takhle mi připadala cesta k nádraží. Nicméně 

jsme tam dorazily, a dokonce včas!  

Po cestě domů byla ve vlaku sranda. 

Poslouchali jsme písničky, smáli se, dokonce 

nás paní učitelky i zkoušely. Opět jsme využili 

„vlakového personálu“ a dostali jsme kávičky. 

Celý výlet do Prahy jsme přežili všichni ve 

zdraví. Pár z nás chtělo ještě pokračovat, a tak 

jsme se vydali na „Svoboďák“. Zde jsme vše 

úspěšně ukončili. 
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Předvánoční shon na Václavském a Staroměstském náměstí. 
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Úvaha II – Sport a já 

Autor: Ivana Poláchová (2A) 

Sport naprosto miluji, protože mě uklidňuje. 

Ráda si chodím o víkendu brzo ráno zaběhat do 

lesa. Při běhu pozoruji tu krásu  

a jedinečnou dokonalost přírody. Jako malá jsem 

hrávala se svým tatínkem a starším bratrem fotbal. 

Bavilo mě to, ale ne natolik, abych se tomu věnovala 

naplno. Chtěla jsem něco jiného, lepšího. Pro mě. 

Našla jsem se v házené. Bylo mi asi sedm let, když 

jsem začínala. Začátek byl pro mě hodně těžký. 

Neustále nateklá a bolavá zápěstí, vyvrtnuté 

kotníky, taky mě hodně bolely prsty, protože jsem je 

musela cvičit, abych mohla lépe chytit, zvednout, 

přihrát či vystřelit balon, ale hlavně abych mohla 

driblovat s míčem za běhu. Byly to maličkosti, ale jak 

má sedmileté dítě držet, úplně v pohodě a bez 

problémů, pro něj „tak“ velký balon. Taky mě 

mnohokrát bolelo břicho, protože jsem vždy 

zapomněla zatnout břišní svaly, když někdo chtěl 

dát gól, při zápase zblízka, a já mu to chtěla překazit, 

aby se mu to nepovedlo. Učila jsem se sama, měli 

jsme takové smutné období v rodině. Nikdo se 

dlouhou dobu doma nenasmál a na všechno 

trénování jsem zbyla sama. Neustále jsem chodila 

běhat, cvičila jsem, ale nepomohlo mi zbavit se toho 

smutku, té velké bolesti. Házenou jsem milovala, 

všechny z týmu jsme šly do sebe a vyhrávaly jsme. 

Dokázaly jsme něco. Bohužel jsem ve čtvrté třídě 

musela na operaci se srdcem. Měla jsem jednu cévu 

navíc, která zrychlovala činnost srdíčka, a kvůli tomu 

se mi točila hlava a bylo mi špatně. Nemohla jsem 

dál pokračovat ve sportování. Tak jsem šla na 

operaci. Můj tým šel dál, dál trénovaly. Už jsem je po 

svém návratu nemohla dohnat.  Nešlo to. Kdyby se 

trenérka věnovala mně, abych je dohnala, tak by 

nemohly jít dál. Nebylo žádné řešení. Měly jsme 

pouze jednoho trenéra. Takže jsem to musela vzdát. 

„Ujel mi vlak.“  

Byla jsem smutná, ale hledala jsem dál. 

Chtěla jsem něco dělat. Jenže nic mě tak 

nenaplňovalo jako házená. Až jsem našla něco 

cenného. A tím je obyčejný BĚH. 

V jednoduchosti a obyčejnosti je síla. Chodila 

jsem běhat do lesa. Kochala jsem se tou 

nádherou, pozorovala jsem zvířátka. Nejvíce 

jsem milovala běh přes spadlé stromy a větve, 

prostě přes jakoukoliv překážku, která tam byla.  

Jednou jsem narazila i na menší „skálu“. Bez 

jištění jsem na ni lozila. Bylo to nebezpečné, ale 

mně to bylo tak nějak jedno, protože žiju 

adrenalinem. Mnohokrát jsem spadla, zranila se, 

zlomila si něco, pořád mi to bylo jedno. Jela jsem 

si svoje. Několik let jsem chodila a lozila na tu 

„skálu“. Ale jak jsem rostla, tak pro mě byla už 

malá a nebylo to to pravé. Znala jsem každý 

růžek té „skaličky“, věděla jsem, kam dát ruce  

a nohy. Neustále jsem dělala to samé. Chtělo to 

změnu. Taky nastala. Od svých 14 let skáču 

s kamarády z mostu přes řeku Moravu. Vím, se 

sportem to nic společného nemá, ale je to 

adrenalin. Výška 1. stupně – 6 m., 2. stupně – 7 

až 8 m. a 3. stupně – 11 m.. 1. i 2. stupeň jsem 

skákala bez problémů. Na 3. stupeň jsem si 

troufla nedávno. Byl to fakt zážitek. Je to 

nebezpečné a tím je to tak úžasné. Nikdy 

nevíme, co v té Moravě je, ale žijeme jen jednou 

a užíváme si každý den, jako by byl poslední. 

S během jsem neskončila. Aspoň ne navždy. 

Mám momentálně menší problémy s kolenem, 

ale to se zase spraví. Za měsíc mohu plně 

sportovat, se vším všudy. Moc se na to těším, 

i když vlastně budu začínat znova. Ale to je na 

tom skvělé, vždy mě to aspoň trochu posune 

vpřed.  
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Poznejte s námi orientální kuchyni 

Autoři: Vu Nguyen Andrejka a Vu Nguyen Anička (3C)  

Recept na vietnamské koblížky 

Suroviny: 

Těsto: 

250 ml mouky z lepivé rýže (glutinous rice 

flour) 

2 lžíce rýžové mouky 

50 g instantní bramborové kaše (batáty) 

4 lžíce moučkového cukru 

1/2 lžíce soli 

200 ml teplé vody cca 50 °C 

 

Náplň: 

200 g loupané žluté mungo fazole 

8 lžic moučkového cukru 

1 lžíce oleje (kokosový) 

5 lžic strouhaného kokosu 

Olej na smažení, sezamová semínka nebo 

vanilkový cukr na obalení 

1. Nejprve připravíme náplň, několikrát oprané 

fazole uvaříme v osolené vodě doměkka (vaří 

se stejně jako rýže). Ještě teplé je dáme do 

mixéru a spolu s ostatním rozmixujeme. 

Vzniklou hmotu necháme zcela vychladnout. 

2. Smícháme obě mouky, cukr a sůl v misce, 

doprostřed dáme kaši, zalijeme teplou vodou  

a promícháme. Přendáme směs na vál nebo 

podložku a vypracujeme ručně hladké, nelepivé 

těsto. V mikrotenu necháme odpočinout 30 

minut při pokojové teplotě. 

3. Zatím z hmoty vytvoříme kuličky podle 

zvoleného počtu a velikosti. Z odpočinutého 

těsta uděláme váleček, odkrajujeme kousky  

a obalujeme kuličky. Důkladně utěsníme, aby 

se do náplně nedostal při smažení olej, 

můžeme obalit v sezamu. Hotové koblížky 

smažíme ve velké vrstvě oleje tak, aby byly 

zcela potopené v oleji. Osmažené koblížky 

dáme odsát na papírové utěrky a obalíme ve 

vanilkovém cukru nebo sezamovém semeni. 
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Hudební okénko – Příběh písně 

Autor: Eva Vranovská (4A) 

QUEEN – BOHEMIAN RHAPSODY 

INFO: 

1) Kapela vznikla roku 1970 v Londýně. 

2) Drží Guinnessův rekord za nejdéle fungující fanouškovský klub.  

3) Neměli v plánu vydat single „Another One Bites the Dust“, dokud je nepřesvědčil Michael Jackson. 

Píseň se stala nejúspěšnějším americkým singlem jejich kariéry. 

 

 

Kapela v původní sestavě, zleva: Roger Taylor (bicí souprava), Freddie Mercury (hlavní vokál), Brian May 

(kytara) a John Deacon (basová kytara). 

Začátkem listopadových dní se českým 

kinem poprvé prohnala první várka nového 

filmu Bohemian Rhapsody, oslavující nejen 

legendární kapelu, ale především představující 

život jednoho z nejlepších rockových 

hudebníků Freddieho Mercuryho. Toho ve filmu 

ztvárnil skvělý Rami Malek. Návštěvníci kin 

odcházeli z Bohemian Rhapsody nadšení. 

Píseň Bohemian Rhapsody byla 

veřejnosti představena v roce 1975, ačkoliv její 

počátky sahají až sedm let zpátky. Tehdy 

dvaadvacetiletý Freddie píše do svého deníku 

oblíbenou větu: „Mami, zabil jsem chlapa.“ 
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Freddie Mercury, představený Rami Malkem (Bohemian Rhapsody, 2018).        

 Mama, just killed a man – Mami, prostě jsem zabil chlapa. 

      Put a gun against his head – Položil jsem mu zbraň k hlavě, 

Pulled my trigger, now he's dead – Zmáčkl spoušť a teď je mrtvý. 

Mama, life had just begun – Mami, život sotva začal, 

But now I've gone and thrown it all away – Já šel a právě ho celý zahodil. 

Bohemian Rhapsody ale nevznikala tak 

jako většina písní. Freddie neseděl v pokoji  

a dychtivě nehledal vhodná slova. Jednoduše si 

zapisoval to, co jej napadlo, po nejrůznějších 

papírkách, ba dokonce na telefonní seznam.  

A ačkoliv se jeho spoluhráčům v kapele nelíbil 

přístup, jaký praktikoval, nakonec mu pomohli 

přivést píseň k životu. 

        Mama, ooh – Mami, 

           Didn't mean to make you cry – Nechtěl jsem tě rozplakat. 

       If I'm not back again this time tomorrow – Jestli se zítra touto dobou nevrátím, 

     Carry on, carry on as if nothing really matters – Pokračuj, jako by na ničem nezáleželo. 

Píseň, ve které se prolínají prvky opery, 

hard-rocku a rocku, zabrala kapele zhruba 

měsíc natáčení, přičemž jen operní část, trvající 

ve finále minutu, zabrala tři týdny nahrávání. To 

je čas, za který jiná kapela dokáže natočit klidně 

celou desku. 

            I see a little silhouetto of a man – Vidím malou siluetu muže. 

Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango? – Scaramouche, zatančíš Fandango? 

     Thunderbolt and lightning – Hromobití a blesky 

              Very, very frightening me – Nahání mi velký, velký strach. 

(Galileo) Galileo  

(Galileo) Galileo  

Galileo Figaro 

Magnifico. 
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              Především netypická délka skladby – 

téměř šest minut - přinutila i krále tříminutových 

hitů Eltona Johna reagovat na kapelu slovy: „Vy 

jste se úplně zbláznili?!“ Následné odmítání 

skladby ze strany rádií právě kvůli její délce 

povzbudilo lidi začít na kapelu ještě víc tlačit se 

slovy, aby skladbu jednoduše zkrátili. A později 

bubeník Roger Tayor prohlásil:  

„Řekli nám, že je to moc dlouhé  

a rozhodně to nebude fungovat. Odpověděli 

jsme, že to zkrátit můžeme, ale bude to pak 

nesmysl. Už teď ta skladba moc smysl nedává 

a pak už nebude mít žádný. Akorát tak ztratí 

napětí a vy přijdete o všechny ty nálady, které 

v písni jsou. Tak berte, nebo nechte být.“  

Na otázku, o čem skladba je, Freddie 

odpověděl všem redaktorům vždycky stejně 

slovy: „Je pouze o tom, co v ní vy sami vidíte.“ 

Známý fakt je totiž ten, že Freddie svoje texty 

nikdy nevysvětloval.  

 

Ikonická kapela Queen. 
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Exkurze Recetox 

Autor: Michaela Kvasničková (4L) 

Foto: Karolína Balášová (4L) 

 

Dne 3. 12. 2018 se 4. ročník oboru 

zdravotnického lycea vydal na exkurzi do laboratoří 

RECETOX. RECETOX je zkratka z anglického názvu 

„REsearch CEntre for TOXic compounds in the 

enviroment“, což v překladu znamená „Centrum pro 

výzkum toxických látek v prostředí“. RECETOX 

vznikl v roce 2010 a působí na Přírodovědecké 

fakultě Masarykovy univerzity v Univerzitním 

kampusu v Bohunicích. Je to přední české vědecké 

pracoviště, které se zabývá výzkumem toxických 

látek v prostředí a jejich působením na člověka. 

Vědecká činnost Centra je realizována v 

pracovních skupinách sdružených do čtyř 

vědeckých programů: 

1. Environmentální chemie a modelování 

2. Organická fotochemie a supramolekulární 

chemie 

3. Proteinové inženýrství 

4. Ekotoxikologie 

Čtvrtý ročník zdravotnického lycea za 

doprovodu Mgr. Zuzany Horynové a Mgr. 

Blanky Janiczkové navštívil právě 

ekotoxikologické laboratoře. Cílem výzkumu 

ekotoxikologických laboratoří jsou účinky 

toxických látek na zdraví člověka a živé 

organizmy v komplexu vnějšího prostředí (voda, 

půda, vzduch). Zaměřují se na rizika léčiv, 

pesticidů, přírodních toxinů a (nano)částic. Ve 

výzkumu zapojují 3R principy v toxikologii, tedy 

nahrazování zvířat embryonálními testy, in vitro 

a in silico technikami. Mezi embryonálně 

testovaná zvířata, která jsme měli možnost 

spatřit, patří například:  

 

 

 

 

 

 

 

      Dánio pruhované (D. rerio) Drápatka vodní (X. laevis)  Hrotnatka velká (D. magna) 

 

 A jako jiné výzkumné organismy nám 

byly představeny také řasy, sinice a bakterie. 

RECETOX nabízí od roku 2019 nové studijní 

programy Životní prostředí a zdraví  

a Matematická biologie a biomedicína. 
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Obr. 4, 5: Ekotoxikologické laboratoře RECETOX, žáci 4L. 

 

            Obr. 7: Kultivace sinic               Obr. 8: Drápatka                Obr. 9: Zájem 4.L o ekotoxikologii 
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Návštěva Budapešti 

Autor: Klára Hintenausová (3C) 

 

V pondělí 17. 12. 2018 v 6.30 ráno 

vyrazilo od Janáčkova divadla 55 žáků naší 

školy s pedagogickým doprovodem  

(Mgr. Veronika Bartošková, Ing. Kristina 

Hartmanová, Mgr. Jana Soudková) do 

Budapešti. Všichni jsme se těšili, jelikož 

Maďarsko je mnoha lidmi vnímáno jako země 

lázní, výborných a ostrých jídel a zvláštního 

jazyka. 

Do cíle jsme dorazili po jedenácté 

hodině dopoledne, kde jsme jako první navštívili 

Gellértův vrch s Citadelou, ze kterého jsme měli 

celou Budapešť doslova jako na dlani. Poté 

jsme se autobusem dopravili k obří tržnici, na 

které to vonělo vůněmi celého světa. Zde jsme 

dostali rozchod a mohli jsme se podívat po 

všech stáncích. Poté jsme si již procházkou 

obešli pár pamětihodností, bohužel do 

žádné jsme se nepodívali dovnitř, 

dále naše kroky zamířily okolo hlavních trhů ke 

katedrále, která byla opravdu famózní.  

V blízkosti katedrály byly jedny menší trhy, kde 

bylo mnoho stánků hlavně s občerstvením. Po 

projití jsme se vrátili zpátky na hlavní trh, kde byl 

další rozchod. Zde ve stáncích bylo mnoho 

tradičního koření a suvenýrů. Trhy byly opravdu 

velké a honosně zdobené. Všem se moc líbily. 

Poté jsme se procházkou stmívající se 

Budapeští dostali k parlamentu a pak již k lodi, 

tou jsme absolvovali plavbu nočním městem, 

které bylo krásně nasvícené a fotogenické. Po 

plavbě jsme se již autobusem dostali na místo, 

kde jsme byli ubytováni.  

Další den ráno po tradiční snídani se 

autobus odebral zpátky do města. Nejprve jsme 

navštívili Varosliget, což je městský sad,  

z něhož jsme se již nejstarším metrem Evropy 

dostali k autobusu. S ním jsme dojeli na 

hradní vrch. Následovala procházka po oblasti 

Budínského vrchu, prohlídka Rybářské bašty, 

popř. chrámu sv. Matyáše a prohlídka 

starobylých uliček.  Zároveň jsme viděli výměnu 

hradní stráže a příjezd mnoha limuzín  

s vlivnými muži Maďarska. Odtud jsme se 

odebrali do bludiště, kde jsme 

měli najít Drákulu, bohužel se to nikomu 

nepodařilo, až poté nám průvodkyně řekla, že 

tam byl jen na chvíli zapůjčen a nyní už zde 

není.  

Po návštěvě labyrintu jsme nasedli do 

autobusu směr Brno. Předtím jsme ale 

zastavili v nákupním centru, kde jsme dokoupili 

zbytek suvenýrů a maďarských pochutin. Do 

Brna jsme přijeli o půl osmé večer. Z mého 

pohledu se výlet moc vydařil. 
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Více fotek naleznete na stránkách školy 

http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/odborne_zahranicni_staze.php 

 

http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/odborne_zahranicni_staze.php


 25  
 

Cesta domů z Drážďan 

Autor: Marie-Anna Havránková (2C)  

 

Dne 12. 12. 2018 jsme vyjeli z Drážďan 

kolem 16:00 s menším zpožděním, někteří 

nadšení a plní energie z výletu a nákupů, jiní 

zase vyčerpaní a těšící se domů. První dvě 

hodiny cesty šly dobře, pak ale došlo 

k nečekané komplikaci. Kolona a sněhová 

kalamita na silnici D1. 

 19:15 byl pro nás osudový čas, zastavili 

jsme se na 75. kilometru ve směru na Brno, no, 

co vám budu povídat, o moc jsme se nepohnuli, 

začali jsme informovat rodiče o dopravní 

situaci… ti z toho byli velice „nadšení“. 

 23:30 opět stojíme, tentokrát v Hořicích, 

všichni unavení, vyčerpaní, protivní… Spát se 

nám ale nechce…. Rodiče začali být nervózní, 

měli strach a všichni začínali telefonovat  

a oznamovat nám dopravní situaci…  

 2:00 pořád na stejném místě… 

nepohnuli jsme se vůbec. Začali jsme být 

zoufalí, někteří spali, jiní telefonovali, 

poslouchali hudbu… snažili se zabavit. Kolem 

6:00 jsme se začali rozjíždět a v 7 už jsme byli 

konečně jen 30 minut od Brna. 

 Za sebe můžu upřímně říct, že další 

takový výlet asi dlouho neabsolvuju. Nejhorší 

byl pro nás asi pocit bezmoci, byli jsme 

uvězněni v autobuse více než 14 hodin, nemohli 

jsme se projít, nadýchat se čerstvého vzduchu, 

otevřít okno, protáhnout se… nic, nevěděli jsme, 

jak si sednout, lehnout, umístit se do jakékoliv 

pohodlné polohy se všemi těmi věcmi. Spali 

jsme na zemi, střídali se na sedadlech, aby se 

každý z nás alespoň trochu prospal, nebo jsme 

nespali vůbec. Rodiče nám během noci volali, 

psali a čekali na každou zprávu či hovor od nás. 

Tudíž nespali taky. 

 Samozřejmě že jsme měli i chvíle plné 

smíchu a srandy, pohody, jídla, poslouchání 

hudby a pan řidič se nám cestu snažil zpříjemnit 

pouštěním filmů, abychom se nenudili, což jsme 

ocenili.  

 Z jednodenního výletu se stal 

dvoudenní. Myslím, že tento výlet každému 

z nás utkvěl v mysli, a jen tak na něj nikdo z nás 

nezapomene. I přes komplikace na zpáteční 

cestě si myslím, že se výlet vydařil.
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Všichni výletníci z Drážďan. 

 

Vánoční Drážďany. 
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Mikulášská besídka v DS Nopova 

Autor: Kristýna Košatová (2S) 

 

Dne 5. 12. 2018 jsme se zúčastnili 

mikulášské besídky, která se pořádala pro 

seniory v DS Nopova v Brně. Naše třída 

vystupovala s 10 písničkami. Klientům jsme 

zazpívali například: „Půjdem spolu do Betléma“, 

„Štěstí, zdraví, pokoj svatý“, „Veselé vánoční 

hody“ a další. Nezpívali jsme jen klasické 

koledy, ale i modernější písničky, jako „Vánoce 

na míru“ od Ewy Farné, „Vánoční“ od Teri Blitzen 

a Johnyho Mattchety nebo „Cesta“ od skupiny 

Kryštof. Součástí našeho programu, který jsme 

měli připravený, byla také píseň „Hallelujah“, 

kterou zazpívala naše spolužačka Nikča 

Horčicová. Velkou odměnou pro nás byl 

potlesk všech zúčastněných, úsměv na tváři 

seniorů a také pochvala od paní ředitelky DS 

Nopova, Ing. Čillíkové. Jsme velmi rádi, že jsme 

mohli seniorům zpříjemnit odpoledne a udělat 

jim radost.   

                                                                                                      

 

Vánoční pěvecké vystoupení třídy 2S v DS Nopova. 
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Spokojení senioři při „Mikulášské besídce“. 

 

Mikuláš, čerti a andělé v podání třídy 2S.
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Investigativní reportáž – Nový kalendář ZZS JMK 

Autor: Jakub Kříž (3L) 

Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje pokřtila svůj historicky 

první nástěnný kalendář. Kromě fotek 

záchranářů je v něm měsíc po měsíci ukázáno, 

jak správně poskytnout první pomoc. Výtěžek z 

prodeje kalendáře poputuje do Nadačního 

fondu dětské onkologie Krtek. 

Cesty záchranářů a onkologicky 

nemocných dětí se díky Nadačnímu fondu 

Krtek a Klinice dětské onkologie protnuly  

u vzniku nástěnného kalendáře Zdravotnické 

záchranné služby Jihomoravského kraje. Podle 

lékařky Kliniky dětské onkologie a Nadačního 

fondu Krtek MUDr. Hany Hrstkové mají k sobě 

oba tyto světy blíž, než se zdá: 

„Každý onkologický pacient čas od času 

potřebuje urgentní pomoc, kterou mu musí  

zajistit právě záchranná služba. Proto si myslím, 

že je tady blízké souznění urgence a onkologie.“ 

Originální kalendář může doslova 

zachraňovat životy. Výtěžek z jeho prodeje 

poputuje na pomoc onkologicky nemocným 

dětem a díky zásadám první pomoci na jeho 

dvanácti stránkách může každý získat 

dovednosti potřebné k případné záchraně 

raněných. Tento aspekt kalendáře oceňuje  

i jeho kmotr a patron, herec Roman Zach: 

„Tady u toho je ta nástavba jako velká a 

jak už to bylo řečeno na tiskovce, že vlastně ten 

kalendář vám může zůstat, protože kromě fotek 

má v sobě návod na první pomoc. To, co vás 

může potkat každej den na ulici nebo na silnici.”  

Kalendář je možné zakoupit na 

základně záchranné služby v Brně- Bohunicích 

nebo formou dobírky od Nadačního fondu 

dětské onkologie Krtek. 
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Vyslechni svého učitele… Tentokráte s Hankou Ondráškovou 

Autor: Jakub Kříž (3L) 

 
Redaktor: „Kde jste se narodila a kde 

momentálně žijete?“ 

Narodila jsem se v Brně.  Zde momentálně žiji. 

Redaktor: „Jak dlouho působíte tady u nás na 

škole? Kde jste působila předtím? 

Na škole působím od listopadu. Předtím jsem 

učila na Sportovním gymnáziu Ludvíka Danka. 

Redaktor: „Kde jste tedy ještě zaměstnána?“ 

Jsem trenérem sportovní gymnastiky. Působím 

na Sokole Brno I, kde trénuji mládež a děti. 

Redaktor: „Jakou vysokou školu (aprobaci) máte 

vystudovanou? Studujete ještě?“ 

Mám vystudované trenérství a učitelství TV pro 

2. stupeň ZŠ a SŠ a kondičního trenéra. 

Ano, studuji dálkově. Dodělávám si další 

aprobaci, a to dějepis pro SŠ na univerzitě 

v Praze. 

Redaktor: „Jaké učíte předměty a jaké jsou vaše 

další funkce na škole?“ 

Učím pouze tělesnou výchovu.  

Redaktor: „Co máte na naší škole ráda?“ 

Práci s mladými lidmi (žáky) a milé, pozitivně 

naladěné kolegy. 

Redaktor: „Co byste na škole naopak změnila?“ 

Jako tělocvikář bych přivítala více kurzů jak 

zimních, tak letních. 

Redaktor: „Vzpomenete si, jaká jste byla 

studentka? Měla jste někdy nějakou důtku 

nebo sníženou známku z chování? Jestli ano, 

tak za co?“ 

Odmala jsem vrcholově sportovala. Byla jsem 

vždycky poctivá, disciplinovaná jak na tréninku, 

tak ve škole. Důtku ani sníženou známku 

z chování jsem nikdy neměla.  

Redaktor: „Co vy a tělesné tresty? Jste pro, nebo 

proti? Zavést, či nezavést?“ 

V žádném případě nezavést. 

Redaktor: „Jak se Vám komunikuje s rodiči? 

Zažila jste už nějakého rozzlobeného rodiče?“ 

S rodiči se mi komunikuje dobře. Zatím jsem 

nezažila rozzlobeného rodiče. 

Redaktor: „Kdo nebo co v životě byl váš nejlepší 

učitel?“ 
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Můj první gymnastický trenér, který mě 

nasměroval ke sportu, trenérství a později 

k učitelství. 

Redaktor: „Co Vás nejvíce baví a na druhou 

stranu štve na učitelské profesi?“ 

Práci s mladými lidmi (žáky). Vidím výsledky 

své práce, mám zpětnou vazbu. Potom vím, že 

ta práce má smysl, a mám z toho dobrý pocit. 

Uspokojuje mě to. 

Redaktor: „Jaká akce, kterou pořádala naše 

škola, byla pro Vás nejzajímavější?“ 

Nemohu říct,  která se mi líbila nejvíce. Všechny 

akce byly pro mne zajímavé a doufám, že jich 

bude více. 

Redaktor: „Máte nějakého oblíbeného žáka? 

Jaká je Vaše oblíbená třída?“ 

Mám ráda všechny své žáky. Oblíbenou třídu 

nemám. Je ale pravdou, že některé třídy si 

pamatuji více a jiné méně. 

Redaktor: „S jakým zaměstnancem školy či 

pedagogickým kolegou se nejvíce kamarádíte? 

S kým se Vám nejlépe spolupracuje?“ 

Jsem tu krátce. Nejvíce komunikuji s tělocvikáři. 

Redaktor: „Chtěla jste být učitelem už od 

dětství? Pokud ne, proč jste se stala učitelem?“ 

Chtěla jsem se věnovat práci s mládeží a sport 

mi hodně šel a bavil mě.  Fakulta sportovních a 

pedagogických studií byla pro mne jasnou 

volbou.  Tam mi došlo, že bych se tomu chtěla 

věnovat na plno.  

Redaktor: „A jak jste se tedy k tomu dostala?“ 

Na vysoké škole. 

Redaktor: „Máte nějaký životní vzor?“ 

Své rodiče a prarodiče. 

Redaktor: „Jaké máte ráda seriály a filmy?“ 

Filmy od režiséra Quentina Tarantina. Seriál 

Přátelé. 

Redaktor: „Jakou posloucháte hudbu a jakého 

máte oblíbeného interpreta?“ 
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Poslouchám více žánrů. Nejradši mám 

rockovou hudbu. Má nejoblíbenější kabela je 

Red Hot Chilli Peppers. 

Redaktor: „Jaké čtete knihy?“ 

Nejčastěji knížky s historickou tematikou. 

Redaktor: „Jaké máte koníčky? Provozujete 

nějaký sport?“ 

Už nesportuji vrcholově. Věnuji se hlavně 

aerobním aktivitám. Rekreačně se věnuji 

plavání, jízdě na kole. V zimě lyžovaní, 

snowboardingu a běžkování.  Dále se věnuji 

plyometrii a posilovaní jak s vlastní vahou, tak 

se zátěží. Před půl rokem jsem se začala 

věnovat úpolovým sportům a vzpíraní.  

Redaktor: „Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo  

a jaké naopak nemusíte?“ 

Rozhodně kačena se zelím a knedlíky. 

Z vietnamské kuchyně bun bo nam bo. 

Redaktor: „Co dělá takový učitel, když má dva 

měsíce prázdnin?“ 

Prázdninami bych to nenazvala. Je  to jenom 

přetržka v práci.  Doháním to, co jsem přes rok 

zameškala. Věnuji se osobnímu životu. Když 

mám našetřeno, vyjedu do zahraničí. 

Redaktor: „Jaké máte plány do budoucna? (5 až 

10 let)“ 

Zůstat ve školství, věnovat se trénovaní, dodělat 

si doktorát a další aprobaci. Zlepšit se v cizích 

jazycích a dál se vzdělávat ve svém oboru. 

Redaktor: „A máme tady poslední otázku. Máte 

nějakou zajímavou nebo vtipnou historku 

z pedagogické praxe?“ 

Mám, ale není to publikovatelné. (smích) 

 

Autor: Jakub Kříž (3L) 
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Na slovíčko s Evou Květoňovou… 

Autor: Jakub Kříž (3L) 

Zdravím vás, milí čtenáři. Vítám vás u 

nové rubriky rozhovor se žákem. Ani byste 

nevěřili, kolik je na naší škole zajímavých 

studentů, kteří mají neobvyklé koníčky nebo 

dělají pro vás tolik věcí a aktivit, o kterých 

mnohdy nemáte ani tušení. Pro dnešní 

rozhovor jsem si vybral novou předsedkyni 

studentského parlamentu Evu Květoňovou ze 

třídy 3.L. 

Redaktor: „Evo, ty jsi novou předsedkyní 

studentského parlamentu. Jak ses k této funkci 

dostala?“ 

Eva: „No tak prostě jsem byla zvolena. Proběhlo 

to ve stylu „o nás bez nás“. Já jsem byla v době, 

kdy probíhaly volby předsednictva, nemocná  

a nebyla jsem na schůzi přítomna. Ale i přesto, 

že jsem tam nebyla, mě zvolili. Každopádně 

jsem ráda za to, že ve mně mají spolužáci 

takovou důvěru.“ 

Redaktor: „Odkud jsi a kde momentálně žiješ?“ 

Eva: „Tak narodila jsem se tady v Brně. 

Momentálně už několik let žiji v MČ Brno-

Komín i se svými rodiči a mladší sestrou 

Zuzkou.“ 

Redaktor: „Jaké jsou tvoje záliby a co ráda děláš 

ve volném čase?“ 

Eva: „Tak dříve jsem hodně sportovala. Jeden 

čas jsem hrála basketbal, ale musela jsem toho 

nechat, protože mám problémy s koleny. Avšak 

v basketbalu se pohybuju stále. Nedávno jsem 

udělala zkoušky a je ze mě rozhodčí. Docela mě 

to baví, pískat zápasy, a taky si tím něco 

přivydělám. Jinak hodně ráda trávím čas se  

Zvídavý Kuba Kříž a Eva Květoňová. 



 34  
 

svými přáteli a se svým nejlepším kamarádem 

Kubou Křížem.“ 😊 

Redaktor: „Ty jsi studentkou zdravotnického 

lycea. Co tě vedlo k výběru tohoto oboru  

a chtěla bys ve zdravotnictví dále pracovat?“ 

Eva: „Tak mým snem už od základní školy je 

stát se dětskou lékařkou. Baví mě práce s dětmi 

a také ráda pomáhám druhým. Takže asi 

pediatrie bude moje cesta. Takže ano, ve 

zdravotnictví chci zůstat v budoucnosti.“ 

Tolik od Evy Květoňové ze třídy 3.L. Já se budu 

těšit zase za měsíc u dalšího rozhovoru 

s žákem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemný a pohodový předvánoční rozhovor. 
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Zamyšlení nad praxí II – pokračování z minulého čísla 

Autoři: Žáci 1. ročníku (školní rok 2017/2018) 

Obavy, strach, nejistota, nedůvěra – moje 

1. myšlenky na praxích. Tyhle myšlenky a negativní 

pocity mě obklopovaly ze všech stran, svíraly mě. 

I když jsem se strach a vše ostatní snažila skrýt, 

tak to nešlo. Při některých výkonech se mně 

klepaly ruce a strach byl větší, nemohla jsem dál. 

Bylo to, jako by přede mnou byla obrovská zeď  

a já nemohla jít dál. Čas ubíhal a já si začala 

zvykat… Jak na prostředí, tak i na strach a bolest 

některých pacientů, která mi rvala srdce. Praxe mi 

časem dodaly sebedůvěru a taky konečně nějaký 

ten pocit bezpečí, že mi někdo pomůže, že se 

nesmím bát. Říct si o pomoc nebo to zvládnout 

sama a nějakým způsobem se s tím porvat. Více 

jsem prožívala bolest spolu s pacienty, naučila 

jsem se nové toleranci, se kterou jsem se ještě 

nesetkala. Získala jsem nové praktické znalosti  

a zkušenosti. Naučila jsem se toho dost a děkuji 

lidem, kteří mně tyto znalosti dali… Dali mně sílu  

a hlavně sebedůvěru do života.  

Můj první dojem na interně byl smíšený. 

Bála jsem se hlavně, jak to bude všechno probíhat, 

protože jsem byla takhle poprvé v nemocnici  

a poprvé jsem se starala o lidi. Nevěděla jsem, pro 

co, kam mám jít, abych neublížila pacientovi atd. 

Ale myslím si, že jsme na interně měli super oporu. 

Vás, paní učitelko. A myslím si, že jsem to zvládala 

dobře, a už jsem se ani nebála jít na další praxi  

a hlavně mě to baví. Což si myslím, že je hlavní. 

Předtím jsem byla v domově seniorů  

a můžu říct, že je to úplně něco jiného. V domově 

je prostě jako doma. Klid, taková přátelská 

atmosféra, lidi se znají… Odnesla jsem si z obou 

mnoho zkušeností. Když nad tím tak přemýšlím, 

tak jsem si jak z domova, ale hlavně z interny 

odnesla jednu nejdůležitější myšlenku. A to je ta, 

že si mám vážit toho, co mám. Kolikrát nadávám, 

že nemám co na sebe a podobně… Když ale vidím 

ty lidi na lůžku ležící v bolestech, bez rukou, bez 

nohou, ale hlavně bez rodiny, tak si uvědomím, že 

mám vlastně obrovské štěstí. Hrozně mě baví, 

když takovým lidem můžu udělat radost, někdy se 

stačí jen usmát a vím, že pro ně to znamená 

hodně. A to je přesně to, co mě na té práci baví. 

Nejde jen o to odebrat jim krev, ale dát jim ten 

důvod, proč to nemají vzdávat a mají se léčit dál. 

Rozesmát je, povídat si s nimi… Být prostě takovej 

„kámoš“, aby věděli, že se o nás můžou opřít  

a nemusí se ničeho bát. Jsem vděčná, že něco 

takového můžu dělat.  

Když jsem vešla do dveří oddělení Interny 

A, měla jsem smíšené pocity. Bála jsem se, že 

cokoliv zkazím, že budu mít průšvihů tolik, že se 

mi to nevleze ani do SASu. Každopádně se mi tam 

líbilo. Spousta lidí se zdála být v pohodě, nikdo 

nevypadal jinak než ostatní. Celá praxe na Interně 

A proběhla vážně výborně. Moc mě to tam bavilo, 

I když jsem se ze začátku bála doslova všeho, 

musím říct, že to bylo skvělé. Už se těším na jiná 

oddělení a doufám, že si to užiju ještě víc než na 

Interně A. 

Moje první praxe byla hned v prváku. Sice 

jsem si myslela, že ji budeme mít až od druháku, 

protože jsem nečekala, že se všechno stihneme 

včas naučit, ale dopadlo to dobře. Praxe mě baví 

hodně, i když je to strašně velká zodpovědnost. 

Někdy jsem sice něco spletla, ale čekala jsem, že 

to bude horší. Ze začátku jsem z toho všeho měla 

celkem strach, ale jak už jsme tam chodili častěji, 

tak jsem si začala pomalu zvykat a bylo to  

v pohodě. Přijde mi, že jeden čtvrtek stihneme 

udělat strašně moc věcí a další týden tam  
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nejsou takový fofry, ale to je jak kdy. Jsem ráda, že 

jsem ve skupině na praxích s tou skupinou, se 

kterou jsem, protože jsou tam lidi, se kterýma si 

rozumím a zasměju se. Pacienti jsou hlavně 

vděční za jakoukoliv péči a to mě baví. Vždycky 

když jsem přišla na pokoj, hned jsem se s někým 

zapovídala a něco se dozvěděla. Takže moje první 

dojmy z praxe jsou pozitivní a jsem zvědavá, jak to 

ještě bude probíhat dál. Prostředí je asi  

u Milosrdných bratří nejhezčí. 

Ze začátku roku jsem se hrozně moc 

těšila, až si vyzkouším spoustu věcí a jaké to je, být 

vážně zdravotní sestrou. Čím víc jsme se o tom 

učili v teorii, tím víc mě to zajímalo v praxi. Někdy 

jsem se před praxí i rozhodovala o tom, zda tam 

musím vážně jít, a ptala jsem se sama sebe, co se 

bude dít nebo co se stane, když něco nezvládnu. 

Ale teď jsem moc ráda, že jsem vždy šla, protože 

mě zatím každá praxe bavila a měla jsem dobrý 

pocit z toho, že jsem se dost věcí naučila, zkusila 

si je a aspoň malým kouskem pomohla někomu 

druhému. Uvědomila jsem si, že všechno 

nedopadá dobře a musím si vážit toho, co mám, 

především zdraví, a dávat na sebe větší pozor. 

Taky jsem si potvrdila, že chci ve zdravotnictví 

zůstat a pomáhat lidem kolem sebe. Ani jsem 

netušila, jak málo stačí lidem ke štěstí, třeba si jen 

s někým vykládat a hned se cítí nějakým 

způsobem líp. Takže pocit z praxe mám opravdu 

dobrý, baví mě to a dalo mi dost zkušeností na to, 

jak krátkou dobu ji máme. Těším se do dalších 

ročníků a doufám, že mě to bude bavit čím dál víc. 

Prostředí na mě nejprve působilo „blbě“, 

tedy spíše zmateně, ale brzo jsem se zorientovala 

a hned jsem se cítila nejen lépe, ale i jistěji. Je to 

pro mě velká zkušenost, nejen do dalších let na 

škole nebo případně také v zaměstnání, ale  

i v životě, a to máme praxe ani ne půl roku. Naučila 

jsem se vážit si a všímat maličkostí. To, že život 

není samozřejmost, ale dar, kterého si musíme 

vážit, jsem věděla už předtím, ale v nemocnici si to 

člověk uvědomí mnohem více. Ve srovnání  

s domovem pro seniory je to tedy náročnější, 

práce je taková pestřejší. Práce je prostě vice, což 

mi tak alespoň přišlo. Setkáváme se s jinými 

případy. Obecně bych řekla, že se mi na interně 

líbilo více, než jsem čekala.   

Na oddělení se mi moc líbilo. Nasbírala 

jsem nové zkušenosti a znalosti. Byly tam moc 

milé sestry a sanitářky, které pomohly. Prostředí 

jako takové se mi moc líbilo, ale vadilo mi, že tam 

byla jakoby tma, že byla okna jenom na pokojích 

a že byla malinká. Ale cítila jsem se tam dobře.  

Naše první praxe byla zrovna na interně. 

Někteří jsme se báli, někteří se těšili a jiným to bylo 

jedno. Já jsem byla tak půl na půl. Každopádně to 

nebylo tak hrozné, jak se zdálo. Personál byl 

vcelku milý, kdykoliv nám pomohl, pacienti byli 

skvělí a sestřičky také. Bylo to vážně zajímavé  

a zkušenosti nám to vážně přidalo. Musím říct, že 

to byla jedna z nejlepších praxí, kterou jsme měli. 

Na praxi jsme začínali jako první na 

interně. Startovali jsme v době oběda, takže nebyl 

úplně největší frmol. Moc jsem se těšila, že se 

„předvedu“. Taky jsem zároveň byla nervózní. 

Nepokazím něco? Budu všechno zvládat? Hned 

jak jsme se převlékli do uniforem, cítila jsem se 

jako profík. Paní učitelka nás uklidňovala, že se 

není čeho bát, tím pádem hned půlka trémy 

odpadla. Jako první jsem šla krmit jednoho 

pacienta, krmení jsem už znala, protože jsem 

vždycky krmívala prababičku. Měli jsme hodně 

práce, a tak čas utíkal rychle a nervozita brzo 

přešla. Nakonec jsme se zhodnotili. Uvědomila 

jsem si, že staří lidé potřebují taky lásku, protože 

oni nám ji taky dali, když jsme byli malé děti. A je 

hezké jim ji oplácet. Měla jsem dobrý pocit z toho, 

že jsem mnoha lidem pomohla. 
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Zprávy ze školního parlamentu 

Autoři: Školní parlament 
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Pozvánka do divadla na měsíc leden 

Autor: Divadlo Polárka 

 

Více informací a celý program najdete na – https://divadlopolarka.cz/program 

 

https://divadlopolarka.cz/program
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Pozvánka do divadla na měsíc leden II 

Autor: Národní divadlo Brno 

Dovolujeme si Vás pozvat na představení za zvýhodněné vstupné 

100,-Kč/60,-Kč 

7. 1. v 19h Mahenovo divadlo: Marina Carr: U 

kočičí bažiny - Irský venkov, syrový kraj 

bažin a rašelinišť. Střet dionýsovského, 

barbarského, předkřesťanského živlu se 

světem tvrdých, bigotních venkovanů je 

vždy fatální. Drtí, trhá a spaluje. 

7. 1. v 19h Reduta: Karel Veselý, Vladimir 518: 

Kmeny - Na motivy knihy KMENY od 

Vladimira 518 a Karla Veselého, která 

vznikla za podpory projektu BU2R. Hipsteři, 

hiphopeři, gotici, pankáči, neohippiesáci, 

motorkáři, tuningáři... Inscenace obsahuje 

expresivní výrazy a scény. Inscenace 

vhodná od 15 let. 

9. 1. v 19h Reduta: Simona Petrů: Věra - 

Výstup na Olymp a strmý pád. Nová 

vítězství a prohry. Fascinující, téměř antický 

příběh ženy, která se nevzdala. Původní hra 

nejuváděnější brněnské autorky 

inspirovaná osudem Věry Čáslavské. 

10. 1. v 19h Mahenovo divadlo: Neil Simon: 

Apartmá v hotelu Plaza - Luxusní hotelový 

pokoj je svědkem tří nezávislých příběhů 

dvojic, které vtipně i nemilosrdně 

demaskují partnerské vztahy. 

13. 1. v 19h Reduta: Rainer Werner 

Fassbinder: Strach jíst duši - V kabaretní 

romanci s pohádkovými rysy ožívá něžně 

brutální motiv milostného setkání dvou 

diametrálně odlišných světů. Inscenace 

vhodná od 15 let. 

16. 1. v 19h Reduta: Karel Veselý, Vladimir 

518: Kmeny - Na motivy knihy KMENY od 

Vladimira 518 a Karla Veselého, která 

vznikla za podpory projektu BU2R. Hipsteři, 

hiphopeři, gotici, pankáči, neohippiesáci, 

motorkáři, tuningáři... Inscenace obsahuje 

expresivní výrazy a scény. Inscenace 

vhodná od 15 let. 

16. 1. v 19h Mahenovo divadlo: Friedrich 

Schiller: Marie Stuartovna - Život skotské 

královny je doslova v rukou její sokyně, 

královny Anglie a Irska, její výsosti Alžběty 

I. Ta se rozhoduje, zda podepíše dávno 

připravený ortel smrti, anebo Marii udělí 

milost. V titulních rolích excelují Eva 

Novotná a Hana Tomáš Briešťanská. 

17. 1. v 19h Mahenovo divadlo: Sébastien 

Thiéry: Kdo je pan Schmitt? -Jenže 

odpověď na tuto otázku není vůbec 

jednoduchá! Pátrání po ní však zaručeně 

vzbudí salvy smíchu a nakonec snad i malé 

zamyšlení nad absurditou života. 

18. 1. v 19h Reduta: Jan Antonín Pitínský, Jan 

Nebeský, Jiří Jelínek, Jan Frič, Martin 

Františák: Hoří v sadě rodném květ - 

http://www.ndbrno.cz/cinohra/martin-frantisak
http://www.ndbrno.cz/cinohra/martin-frantisak
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Kabaret české státnosti. Inscenace 

obsahuje expresivní výrazy a 

scény. Inscenace vhodná od 15 let. 

19. 1. v 19h Mahenovo divadlo: Květa 

Legátová, Dodo Gombár: Želary - 

Dramatizace Doda Gombára vychází z 

knihy povídek Želary a novely Jozova 

Hanule spisovatelky Květy Legátové, což je 

jeden z pseudonymů brněnské rodačky 

Věry Hofmanové, autorky řady 

rozhlasových her, několika pohádek a 

prozaických děl. 

21. 1. v 18h Reduta: Ira Levin: Veroničin pokoj 

- Mrazivý horor – nebo rozštěp duše, z 

něhož mrazí neméně? 

22. 1. v 19h Mahenovo divadlo: Jacques 

Prévert: Milenci nebes - Věčně fascinující 

příběh nejen o nekompromisní lásce a 

velkých intrikách, ale především o pestrých 

podobách divadla a lidech, kteří mu 

propadli životem. Divadelní adaptace 

vychází z Prévertova scénáře slavného 

filmu Děti ráje režiséra Marcela Carného. 

22. 1. v 19 h Reduta: Improvozovna - Příští 

zastávka…Improvozovna! Adrenalin, 

vzrušení i průtrž mračen v obličeji Vás 

čekají v dalším pokračování našeho 

improvizačního seriálu. improvozují: Michal 

Dalecký, Roman Blumaier, Jiří Jelínek, Jiří 

Kniha, Alexandr Stankov 

23. 1. ve 20:30h Reduta: Listování Lukáše 

Hejlíka: HRY BEZ HRANIC (Michal 

Kašpárek) - Mladý programátor Filip si 

užívá všeho, co dnešní svět nabízí dobře 

placeným profesionálům: cestování, drogy, 

sex bez závazků. Vydělávat na pohodlný 

život vývojem návykových her a těžbou 

osobních dat možná není dvakrát morální, 

ale když to nebude dělat on, bude to přeci 

dělat někdo jiný, ne? 

27. 1. v 19h Mahenovo divadlo: Jiří Křižan: Je 

třeba zabít Sekala - Moravský western, 

Divadelní adaptace sugestivního filmového 

scénáře Jiřího Křižana. V titulní roli Igor 

Bareš!! Nominace na Cenu Thálie pro 

Tomáše Šulaje (Jura Baran) a Dušana 

Hřebíčka (Záprdek-Lžičař). Inscenace 

vhodná od 15 let. Upozorňujeme diváky, že 

se v rámci inscenace kouří. 

30. 1. v 19h Mahenovo divadlo: William 

Shakespeare: Něco za něco - Něco 

shnilého je nejen ve státě dánském. „Jediná 

naděje, kterou Shakespearova hořká 

komedie nabízí, spočívá v tom, že 

mobilizuje smysl pro spravedlnost.“, říká 

překladatel a shakespearolog Martin 

Hilský. Téma navýsost aktuální! Po téhle 

hře už Shakespeare žádnou komedii 

nenapsal. 

V případě, že budete mít někdo zájem, nahlaste se nejpozději do 7. 11. 2018 do 9.00 

hodin Ing., Bc. Kristině Hartmanové. 

 



 42  
 

Tajemný předmět 

Autor: Redakce 

Vážení čtenáři, máme pro Vás další nelehký úkol! Kdo ví, jaký předmět je na obrázku 

a k čemu slouží? Vítěz tipovací soutěže získá opět sladké ceny ☺  
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Rébus 

Autor: Mgr. Tomáš Novotný 

Řešení rébusu č. 1 z minulého čísla: 

Česká vlajka 

 

 

 

 

Řešení rébusu č. 2 z minulého čísla: 

„Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.“ 
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Zadání č. 1: 

Která z nádob se po otevření kohoutku zaplní jako první? 

 
Zadání č. 2: 

Podívejte se dobře na obrázek a zkuste přijít na to, kdo je vrahem ženy na dámských toaletách. 

Číšník, žena v šátku, host sedící zády, host sedící poblíž toalet, nebo host v hnědé košili? Nebo 

je to snad sebevražda? 
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Kronika školy aneb co se událo ve škole za listopad – prosinec 

Autoři: Mgr. Jaroslav Mikyna a Mgr. Jana Urbánková 

Tichý svět neslyšících (9. 11. 2018) 

Dne 9. 11. 2018 se u nás ve škole 

uskutečnila odborná přednáška o sluchovém 

postižení, kterou si pro nás připravila  

Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavičková spolu se svou 

neslyšící kolegyní z organizace Tichý svět. Žáci 

prvního a druhého ročníku oboru sociální 

činnost se  

dozvěděli spoustu nových informací  

o samotném sluchovém postižení, jeho typech, 

ale také o metodách komunikace a zásadách 

správné komunikace s neslyšícími. Tyto 

znalosti žáci uplatní v předmětu speciální 

pedagogika nebo na odborných praxích, kam 

během studia docházejí. 

     

 

(Mgr. Vendula Soldánová) 
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Návštěva Mikuláše, čertů a anděla (5. 12. 2018) 

Ve středu 5. prosince navštívil naši 

školu Mikuláš s anděly a čerty. Procházeli 

třídami a v každé z nich nechali předstoupit 

největší hříšníky před tabuli. Ti museli za 

doprovodu čertovské kytary a andělské flétny 

zazpívat koledy. Protože ale hříchy nebyly tak 

závažné, i čertíci byli laskaví, rozdali sladkosti  

a v klidu odešli zpět do pekla. Slíbili, že se 

zastaví zase příští rok, a zároveň se omlouvají, 

že museli z časových důvodů vynechat 

návštěvu některých tříd (těch nejhodnějších), 

což hodlají příště samozřejmě napravit :-) 

    

  

(Mgr. Jana Přibylová) 

Dobročinný bazárek 2018 (7. 12. 2018) 

Dobročinný bazárek, který se konal na 

naší škole již podruhé (letos 7. 12. 2018), se opět 

nesl ve vánočním duchu. Akci zaštítil školní 

parlament jako „den dobrého skutku“. 

Cílem této události bylo zužitkovat věci, 

které do bazárku věnovali žáci a učitelé naší 

školy, a eliminovat tak nadměrné vyhazování 

věcí, množství odpadků a podpořit tuto formu 

recyklace. Shromáždilo se oblečení, knihy, 

šperky, hrníčky, hračky, dekorace a ozdoby 

nebo adventní věnce, přání a mnoho dalších 

kreativních děl žáků. Zakoupením takové věci 

za symbolickou částku mohl navíc každý 

vykonat dobrý skutek. Výtěžek, který činil 

celých 7 000 Kč, poputuje pro nemocné 

chorobou motýlích křídel do organizace Debra. 

 

Návštěva Mikuláše, čertů a anděla na naší škole. 



 47  
 

 
Frmol na „Dobročinném bazárku“. 

 
Zaslouženě spokojená organizátorka akce. 

Více fotek naleznete na stránkách školy – http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/akce.php 

                                                                                                                            (Mgr. Vendula Soldánová) 

http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/akce.php
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Aerobic Master Class (6. 12. 2018) 

Dne 6. 12. 2018 se družstvo dívek ze 

SZŠ Jaselská zúčastnilo středoškolské soutěže 

Aerobic Master Class. Soutěž měla, jako každý 

rok, velmi vysokou úroveň. Zúčastnilo se cca 50 

závodnic z brněnských škol. Děvčata ze SZŠ 

Jaselská v soutěži výborně reprezentovala. 

Klára Balážová se v náročné soutěži 

probojovala mezi finalistky. GRATULUJEME!  

Složení družstva: Klára Balážová (1.A), Markéta 

Sobotková (1.C), Sandra Strnadová (1.D)  

 

    

(Mgr. Iveta Vilímová) 
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Dobrý skutek 

Od poloviny listopadu do poloviny 

prosince 2018 probíhala na naší Střední 

zdravotnické škole Jaselská, příspěvková 

organizace, akce s názvem „Dobrý skutek“. 

Cílem této události byla sbírka 

trvanlivých potravin a oblečení pro lidi bez 

domova. Tato sbírka trvala do 12. 12. 2018 a poté 

byla předána Mgr. Petru Šimonovi, který pracuje 

jako vedoucí azylového domu pro lidi bez 

domova na ulici Bratislavská. 

I když se tato akce konala na naší škole 

poprvé, můžeme ji hodnotit jako úspěšnou (viz 

foto). Rádi bychom tuto sbírku zopakovali  

i v letošním roce. 

Všem, kteří přispěli, patří velké 

poděkování, ať už to byli jednotlivci, skupiny, 

třídy, pedagogové nebo nepedagogičtí 

pracovníci.  

 

(Školní parlament) 

Hudební kroužek na náměstí Svobody 

Hudební kroužek měl v prosinci 

loňského kalendářního roku tradičně vrchol 

sezóny. Využili jsme nabídky agentury TIC na 

vystoupení na vánočních trzích 11. 12. na náměstí 

Svobody, vystoupili jsme na setkání pedagogů 

a zdravotních sester z praxe ve dvoraně školy  

a na vánočním koncertě pro studenty školy  

v tělocvičně. Vystoupení se neobešla bez 

komplikací, na náměstí Svobody nám vítr 

rozfoukal noty, před vystoupením pro zdravotní 

sestry zpěvačky přišly o hlas a na prvním 

vystoupení pro studenty vypověděl službu 

reproduktor. Naštěstí se nám nástrahy podařilo 

překonat, skladby jsme dohráli zpaměti, 

nemocné zpěvačky zastoupila Nikola 

Horčicová z 2.S, která za večer dostudovala 

repertoár, a s reproduktorem pomohl pan 

školník, Ing. Jiří Marhold, který je záchranářem 

na naší hudební tísňové lince:-). Přesto jsme si 

koncerty nesmírně užili a těšíme se na hudební 

výzvy, které nám přinese rok 2019. 
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(Mgr. Jana Přibylová) 

Exkurze – Nemocnice Na Bulovce (6. 12. 2018) 

Dne 6. 12. 2018 naše škole pořádala 

exkurzi do Prahy. V doprovodu pedagogů se 

zúčastnili akce žáci tříd 4A, 4B, 4L, 2VB, 3C a 1B. 

Cílem exkurze byla prohlídka Nemocnice Na 

Bulovce. 

Na počátku nás zástupkyně 

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči přivítala 

v nemocnici, sdělila žákům krátký úvod týkající 

se chodu a specifik nemocnice, vysvětlila, kam 

se budou moci podívat, a nabídla pracovní 

příležitosti (plný úvazek, brigáda na letní měsíce 

či celý rok při studiu). 

Poté jsme byli předáni vrchní 

laborantce centrálních laboratoří. Ta nás 

seznámila s historií oddělení. Úkolem 

pracoviště je poskytovat komplexní laboratorní 

služby pro ambulantní i hospitalizované 

pacienty Nemocnice Na Bulovce a příslušné 

spádové oblasti Prahy v odbornostech klinická 

biochemie, imunologie, hematologie  
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a transfuzní lékařství a mikrobiologie včetně 

TBC laboratoře, parazitologie a vysoce 

nebezpečných nákaz BSL3. Pak se žáci 

seznámili s jednotlivými laboratořemi  

a pracovišti, které nám odborně okomentovala 

vedoucí laborantka. 

Následně nás vrchní laborantka 

zavedla k podzemní nemocnici (zatím 

nepoužitý historický kryt), kde jsme opět byli 

provedeni a seznámeni s jeho historií  

a významem pro současnost. 

Domníváme se, že exkurze byla pro 

žáky v rámci předmětu ošetřování nemocných 

velmi prospěšná a že i nabídky práce, které 

studenti dostali, byly velkorysé a všechen 

personál nemocnice, se kterým jsme se setkali, 

se k nám choval velmi pěkně. 

Žáci exkurzi hodnotili jako velmi přínosnou  

a zajímavou, dostali se na místa, kam by jindy 

nemohli ani nahlédnout.  

 (Mgr. Hana Kašparovská) 

 

Nejlépe vyzdobená vánoční učebna  

Dne 10. 12. 2018 proběhlo na naší škole 

hodnocení tříd v soutěži o nejlepší vánoční 

výzdobu. Třídy byly hodnoceny pedagogy (Mgr. 

Veronika Bartošková, Mgr. Ondřej Otava)  

a zároveň byli přítomni i zástupci školního 

parlamentu. Třídy byly hodnoceny podle tří 

kritérií – celkový dojem, výzdoba třídy, kreativita. 

Na základě hodnocení provedeného komisí se 

na prvním místě umístila třída 2.C oboru 

zdravotnický asistent, učebna č. 54. Druhé 

místo obsadila třída 1.S oboru sociální činnost, 

učebna č. 52, a na třetím místě se umístila třída 

zdravotnického asistenta 3.C, učebna č. 43. 

Všem vítězným třídám gratulujeme. Umístěné 

třídy byly odměněny cenami, které byly 

předány paní ředitelkou PhDr. Zuzanou 

Číkovou v ředitelně školy.  

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). 
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(Školní parlament) 
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Vánoční tvoření (11. 12. 2018) 
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Den otevřených dveří (11. 12. 2018) 

Dne 11. prosince 2018 proběhl  

v prostorách naší školy den otevřených dveří.  

V tento den byly otevřeny dveře školy a učeben 

všem zájemcům o studium od 10 do 18 hodin. 

Zájemci byli očekáváni. V prostoru přízemí 

školy byli připraveni žáci naší školy. Tito žáci byli 

ze všech oborů, které na škole nabízíme: obor 

zdravotnické lyceum, obor praktická sestra  

a obor sociální činnost. Snahou bylo, aby 

každého zájemce provázel po škole žák oboru, 

o který měl návštěvník zájem. Zájemci obdrželi 

při vstupu do školy letáky školy, anketní lístek  

a kvíz. Prohlídka po prostorách školy mohla 

začít. 

 Všichni vyučující měli v rámci výuky 

otevřené dveře tříd tak, aby každý návštěvník 

mohl nahlédnout do učebny a vidět jak prostor 

třídy, tak žáky pracující ve výuce. Po skončení 

vyučování jsme se snažili ukázat školu více 

interaktivně. Téměř ve všech učebnách probíhal 

nějaký program. V učebně první pomoci si 

mohli zájemci vyzkoušet nácvik resuscitace  

a práci s automatickým externím defibrilátorem 

– AED. V učebnách ošetřovatelství bylo možné 

nechat si změřit krevní tlak, množství tuku v těle 

a BMI, odebrat krev na glykemii a na speciálním 

modelu si vyzkoušet, jak má správně probíhat 

samovyšetření prsu. Odbornou učebnu 

výchovy ke zdraví obsadili žáci oboru sociální 

činnost. Součástí jejich prezentace byla ukázka 

rukodělných výtvarných a jiných kreativních 

prací a také ukázky činností z běžných 

vyučovacích hodin. V ostatních učebnách byly 

připravené otázky ke kvízu s nápovědou. 

Správné odpovědi zapisovali zájemci do 

tajenky kvízu. 

 Prohlídka končila opět v přízemí, kde 

návštěvníci odevzdali vyplněný anketní lístek a  

kvíz. Řešitelé kvízu obdrželi malou sladkou 

odměnu a věcný dárek dle svého výběru. 

Někteří návštěvníci nám napsali vzkaz do knihy 

návštěv. 

 Minianketu na dni otevřených dveří 

vyplnilo 102 žáků, z toho 34 žáků ze ZŠ v Brně, 

10 žáků svoji ZŠ neuvedlo, 3 žáci byli  
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ze středních škol a 55 žáků z mimobrněnských 

ZŠ. Zájem žáků převažoval o studium oboru 

praktická sestra. Nejvíce informací o termínech 

dnů otevřených dveří získali žáci na Festivalu 

vzdělávání a z letáků naší školy, které obdrželi 

na ZŠ. Při prohlídce školy je nejvíce zaujaly 

odborné učebny a výklad doprovázejících žáků 

a žákyň školy. Převážná většina neuvedla nebo 

nevěděla, co by se dalo ve škole změnit.  

A z celkového počtu 102 žáků, kteří minianketu 

vyplnili, 72 uvedlo, že se přihlásí na nějaký obor. 

 Všem děkujeme za to, že se k nám přišli 

podívat. Ostatní zájemce zveme na den 

otevřených dveří 8. ledna 2019.

 

 

    

Více fotek naleznete na stránkách školy – http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/akce.php 

(Mgr., Bc. Jana Soudková) 

 

 

 

http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/akce.php
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Adventní Drážďany (12. 12. 2018) 

Adventní čas je vhodný pro rozjímání 

na krásném místě. Paní profesorka  

PaedDr. Ivana Laslová proto zorganizovala 

výjezd do německých Drážďan. Přihlásili se žáci 

od prvního ročníku po ročník čtvrtý. 

V brzkých ranních hodinách 12. 

prosince žáci spolu s vyučujícími  

PaedDr. Ivanou Laslovou, Mgr. Janou 

Urbánkovou, Mgr. Zuzanou Bittnerovou  

a Mgr. Věrou Winklerovou vyjeli. Cesta byla 

delší, ale byla zpestřena zastávkami a výkladem 

Mgr. Winklerové. 

V Drážďanech proběhla prohlídka 

historické části města. Všichni měli možnost na 

vlastní oči vidět Kreuzkirche, Stadtmuseum, 

Frauenkirche a budovu Semperoper. Mohli si 

prohlédnout světoznámý Zwinger i projít kolem 

řeky Labe. 

Celou cestu lemovaly vyhlášené 

vánoční trhy se všemi možnými lahůdkami  

a lákadly. Málokdo vůni odolal. Žáci si mohli ve 

volném čase nakoupit i vánoční dárky. 

Odjezd do Brna začal v 16 hodin. Přes Německo, 

hranice a Prahu byl bezproblémový. Situace se 

však zkomplikovala kvůli sněžení a havárii 

kamionu na dálnici D1. Nikdo v tu chvíli netušil, 

že autobus na ní uvízne až do 5.30 hodin 

následujícího dne. Vše se ale dá zvládnout, 

zvládli to i naši cestující. 

Kromě návštěvy světoznámého města 

na Labi, procvičení komunikace v německém 

jazyce a rychlosti v nakupování tak budou 

vzpomínat na českou dopravní policii a úklid 

komunikační tepny. 
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(Mgr. Věra Winklerová a kol.) 
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Tematický zájezd do Vídně (12. 12. 2018) 

Dne 12. prosince 2018 se třída ZA 1A  

a žáci třídy ZA 3C zúčastnili tematického 

zájezdu do Vídně. Během jednodenního 

zájezdu si prohlédli pamětihodnosti Vídně  

a procvičili německou i anglickou konverzaci. 

Žáci navštívili Hofburg, Stephansdom, Rathaus, 

Kertnerstrasse, Přírodovědné muzeum  

a botanickou zahradu s motýly ve 

Schmetterlinghaus v Hofburgu.  

Protože jsme přijeli do Vídně v čase 

adventním, neunikly nám také vánoční trhy  

a krásně vyzdobené centrum Vídně. Vídeňské 

vánoční trhy přinášejí to nejlepší z tradičního  

i nového ve sváteční atmosféře a slibují 

jedinečnou kombinaci imperiální okázalosti  

a slavnostní dobré nálady: nejlepšími příklady 

jsou trhy před zámkem Belvedere či Kouzlo 

adventu na Radničním náměstí.  

Neopomenuli jsme také Vánoční trh na 

náměstí Maria-Theresien-Platz mezi 

Uměleckohistorickým a Přírodovědným 

muzeem, které pro studenty umožňovalo vstup 

zdarma. Vesnička s více než 60 stánky  

s originálními nápady na dárky a tradičními 

výrobky uměleckých řemesel lákala  

k prohlížení i nakupování. 

Přestože jsme do Vídně přijížděli se 

sněhem, během dne vysvitlo i sluníčko a počasí 

přálo turistům.  

Žáci se chovali dle školního řádu, 

respektovali pokyny pedagogického dohledu  

a nedošlo k žádným přestupkům. Účastníci  

i pedagogický dohled byli spokojeni. Tematický 

zájezd splnil předem dané cíle. 

 (Mgr. Dominika Babáková) 

 

 

 

Předvánoční neformální setkání vrchních  

a staničních sester se zaměstnanci školy  

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se uskutečnilo na 

naší škole setkání odborných vyučujících  

s vrchními a staničními sestrami ze 

zdravotnických a sociálních pracovišť, na 

kterých probíhá výuka předmětů ošetřování 

nemocných a péče o klienta. Setkání 

slavnostně zahájila ředitelka školy  

PhDr. Zuzana Číková ve vánočně vyzdobené 

Úprkově dvoraně, která shledání dodala 

slavnostní ráz. Dostavily se i pozvané 

náměstkyně ze tří velkých brněnských 

nemocnic, jmenovitě Mgr. Jana Zvěřinová  

z Fakultní nemocnice u svaté Anny, Mgr. Erna 

Mičudová z Fakultní nemocnice Brno  

a Mgr. Andrea Lišková z Úrazové nemocnice 

Brno. Velmi bych chtěla poděkovat Mgr. Janě 

Přibylové a žákům z hudebního kroužku, kteří si 

připravili krátké, ale velmi pěkné hudební 

vystoupení. Součástí programu byla také 

prezentace Mgr. Jany Soudkové, která nás 

seznámila s výsledky ankety na téma Motivace 

a demotivace žáků SZŠ pro práci ve 

zdravotnictví. Výsledky byly natolik zajímavé, 

že se na toto téma rozvinula krátká, ale velice 

přínosná debata, které se zúčastnily jak sestry z 

praxe a náměstkyně ošetřovatelské péče, tak  

i vyučující naší školy. Zbytek setkání se již 

odvíjel v neformálním předvánočním duchu  

u kávy a čaje a domácích dobrot, které pro 

sestry připravily odborné učitelky naší školy. Za 

to jim všem děkuji. Všechny sestry si na závěr 

setkání odnesly drobné dárky, které pro ně 

připravili žáci oboru sociální činnost. Celé 

setkání probíhalo v přátelské, uvolněné 

atmosféře a jsme velmi rády, že se nám letos 

podařilo navázat na dlouholetou tradici, která 

byla na několik let přerušena.      
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(Mgr. Helena Čermáková) 

 



60 
 

Vánoční laťka 2018 (18. 12. 2018) 

Dne 18. 12. 2018 od 9:00 se v tělocvičně 

naší školy uskutečnil již 15. ročník atletického 

mítinku ve skoku vysokém, který byl rozdělen 

na kategorií chlapců a dívek. Závodu se celkem 

zúčastnilo 37 dívek a 24 chlapců. Menší účast 

závodníků byla způsobena souběžnou exkurzí 

do Budapešti. Tak jako každý rok měla laťka 

vynikající úroveň a atmosféru a přihlíželo jí 

tradičně mnoho diváků jak z řad žáků, tak  

i učitelů. Nejlepší tři závodníci a závodnice 

dostali medaile, diplomy a sladké odměny.  

Výsledky skoku vysokého: 

Kategorie dívek  

1. místo – Silva Heldesová (3L) – 150 cm 

2. místo – Zuzana Španková (3C) – 145 cm 

3. místo – Jana Celfrová (1B) – 145 cm (více pokusů) 

 

Kategorie chlapců  

1. místo – Daniel Poul (3S) – 180 cm 

2. místo – Pavel Bistrý (3B) a Dominik Kříž (4A) – 175 cm 
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Více fotek naleznete na stránkách školy – http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/prace_studentu.php 

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 

 

 

 

http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/prace_studentu.php
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Výlet do Prahy (19. 12. 2018) 

Dne 19. 12. 2018 se třída 2B spolu s Mgr. 

Lubomírem Hrabalem a Mgr. Jaroslavem 

Mikynou vydala na výlet do Prahy. Nejprve jsme 

navštívili Obecní dům s výstavou na téma oslav 

100letého založení Československa. Výstava 

byla zajímavá a byla doplněna mnoha artefakty 

té doby. Měli jsme také v úmyslu navštívit 

Národní muzeum, ale velké fronty a dlouhé 

čekací doby nás odradily. Poté jsme prošli 

vánoční trhy na Staroměstském náměstí, kde 

jsme samozřejmě stihli i odbíjení hodin na orloji 

včetně zhlédnutí apoštolů v okéncích nad 

ciferníkem. Dále jsme také zamířili k Betlémské 

kapli, kde kázal Jan Hus. V tento vánoční čas 

bylo všude velké množství lidí, a proto jsme se 

rozhodli, že navštívíme areál a okolí Pražského 

hradu. Po skončení prohlídky jsme se poté 

vrátili přes vánočně vyzdobené Václavské 

náměstí zpět na vlak do Brna.   

 

Výletníci z Brna. 
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Krásy předvánoční Prahy. 

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Cvičná evakuace školy (19. 12. 2018) 

Dne 19. 12. 2018 proběhla cvičná 

evakuace školy. V 11:45 hodin oznámila paní 

Miloslava Plšková rozhlasem evakuaci školy  

a všichni žáci se snažili spořádaně opustit školu 

v co nejkratším čase, aniž by se převlékali nebo 

přezouvali. Před budovou školy poté proběhlo 

shromáždění a přepočítání žáků. Výsledný čas 

cvičné evakuace nakonec činil 2:55 s.  

   

   

   

(Mgr. Iveta Vilímová) 
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Tajný deník Adriana Molea – anglické 

představení pro žáky 

V prosinci 2018 navštívili žáci 2B, 2C, 

3B, 3C a 3L divadelní představení v anglickém 

jazyce „Tajný deník Adriana Molea.“ 

Představení je úsměvnou komedií o nástrahách 

dospívání  čtrnáctiletého chlapce, který se cítí 

být intelektuálem, jeho okolí mu nerozumí,  

a proto si píše svůj deník. Dramatizace kultovní 

knížky Sue Townsendové z prostředí lehce 

bláznivé rodiny Moleových nás přeneslo do 

Anglie 80. let, atmosféra doby byla skvěle 

podpořena také originálními písňovými texty. 

Cílem tohoto představení bylo procvičit znalosti 

anglického jazyka a posílit u studentů pozitivní 

motivaci ke studiu cizího jazyka. 

 

   

 (Mgr. Lada Opravilová) 

Od Osvobozeného divadla k Semaforu (19. 12. 

2018) 

Dne 19. prosince 2018 navštívili žáci 3. 

ročníků a třída 4. A v divadle Rubín hudebně 

vzdělávací program „Od Osvobozeného 

divadla k Semaforu.“ Pořad představil tvorbu 

dvou významných autorských divadel – 

Osvobozeného divadla a Semaforu – a jejich 

hlavních protagonistů. Zazněly také 

nejznámější písně z dílny těchto divadel např. 

Klobouk ve křoví, Pramínek vlasů, David  

a Goliáš v podání mladých nadějných interpretů 

Daniely Frankové a Tomáše Ludvíčka. Na klavír 

hrál a zpíval Richard Händl, který také celý pořad 

moderoval.                         (Mgr. Lada Opravilová) 
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Den zdraví (21. 12. 2018) 

Dne 21. 12. 2018 se na naší škole již 

druhým rokem konal projektový den s názvem 

Den zdraví, v součinnosti se Světovou školou.  

V letošním školním roce byl tematicky 

zaměřený na problematiku genderu.  

Žáci byli od září školního roku 2018/19 

s tímto tématem seznamováni napříč výukou 

nejen v hodinách občanské nauky, ale také  

v dějepisu, ošetřovatelství, sociální péči  

i psychologii. V první fázi se o problematice učili 

a na Den zdraví pak připravili komiksy, natočili 

krátký film a také připravili prezentace  

o problematice rovnoprávnosti ve světě. 

Protože se akce účastnila celá škola, všechny 

třídy, obory i ročníky, tak bylo připraveno 11 

stanovišť, kde probíhaly workshopy, domácí 

práce, besedy s gynekologem, ale také tu byla 

kosmetická poradna.  

Na Den zdraví jsme pozvali i neziskové 

organizace, které mají v náplni práce prosazovat 

rovnoprávnost. Neziskové organizace od nás 

dostaly zakázku vtáhnout žáky do 

problematiky nerovnosti, aktivně je zapojit  

a využít jejich znalostí daného tématu i názorů 

na něj. Jednou z organizací, kterou jsme pozvali, 

byla NORA, nevládní nezisková organizace, 

jejímž posláním je prosazovat rovnost žen  

a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si 

klade za cíl především zlepšit postavení žen. 

Zaměstnanci Nory si pro žáky připravili 

interaktivní program, který se zaměřoval na 

vnímání postavení členů rodiny, dále pak na 

mýty o povoláních.  

Další organizací pozvanou na naši akci 

byl DROM, což je nezisková organizace, která 

zajišťuje poskytování sociálních služeb a tím 

pomáhá zlepšovat životní situaci osobám 

ohroženým sociálním vyloučením. Nabízí 

poradenství, pomoc s vyplněním formulářů, 

jednání v zájmu klienta, doprovod na úřad nebo 

zaměstnání, zaškolování a zaučování. Paní 

magistry z této organizace si také připravily hry 

a interaktivní hodiny zaměřené na problematiku 

nerovnosti.  
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Další zúčastněnou organizací byla 

organizace Nesehnutí, což je nevládní 

nezisková organizace NEzávislé Sociálně 

Ekologické Hnutí. Již od svého založení v roce 

1997 úzce spolupracuje s dobrovolníky  

a dobrovolnicemi, se kterými společně 

povzbuzuje lidi k zodpovědnosti ke druhým  

i životnímu prostředí. Paní magistra, která  

s námi spolupracovala již v loňském roce, 

zaměstnala žáky na celé dopoledne.  

Kosmetickou poradnu si pro žáky 

připravily dámy z Mary Kay, nebyla určena 

výhradně dívkám, aby bylo poukázáno na to, že 

i v oblasti péče o pleť existuje rovnoprávnost.  

Domácí práce na stanovišti číslo jedna, 

v tělocvičně, byly velmi zábavné, chvíli se 

žehlilo, přišívaly se knoflíky, a také se zatloukaly 

hřebíky nebo se pracovalo s vrtačkou. Zde byl 

rozdíl mezi pohlavími úplně smazán. Dívky 

bušily kladívky, hoši žehlili, všichni se náramně 

bavili.  

Potřebné informace z oblasti 

gynekologie, porodnictví i sexuologie dodal na 

stanovišti číslo 11. pan doktor Petr Čík. 

Zkušeného brněnského gynekologa předem 

připravené otázky žáků nepřivedly do rozpaků. 

Humornou formou vysvětloval, edukoval a učil.  

Den zdraví natáčela brněnská televize 

B1. Projektový den se podobně jako v loňském 

roce velmi vydařil. Žáci nejen získali mnoho 

nových informací a zkušeností, ale také se sami 

aktivně podíleli na výuce a vzdělávání svých 

spolužáků.  

Znalosti o problematice genderu budou 

zpracovány z dotazníkového šetření, které 

probíhalo vždy na začátku každé aktivity členy 

Světové školy. Na náš Den zdraví pak naváže 

panelová diskuse v dubnu 2019, kdy nám opět 

budou partnery neziskové organizace.  

Poděkování za skvělý průběh akce patří 

všem organizátorům, žákům a pedagogům, ale 

děkujeme také paní ředitelce PhDr. Zuzaně 

Číkové, pod jejíž záštitou se Den zdraví konal.  
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Více fotek naleznete na stránkách školy – http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/akce.php 

(Mgr. Dominika Babáková) 

http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/akce.php
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