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Akce školního parlamentu na školní rok 2019/2020 

Autor: Školní parlament 

Školní mikiny říjen – listopad 2019 

Haloween ve škole říjen 2019 

72 hodin říjen 2019 

Soutěž o nejlepší placku říjen – listopad 2019 

Suit up den listopad 2019 

Nejlepší vánoční výzdoba třídy prosinec 2019 

Dobrý skutek prosinec 2019 

Vánoční Budapešť prosinec 2019 

Teplákový den leden 2020 

Valentýnský den únor 2020 

Den učitelů březen 2020 

Ponožkový den březen 2020 

Den bláznivých účesů duben 2020 

Den hudby červen 2020 

Haloween ve škole Říjen 2019

72 hodin Říjen 2019

Soutěž o nejlepší placku Říjen – listopad 2019

Suit up den Listopad 2019

Nejlepší vánoční výzdoba třídy Prosinec 2019

Vánoční Budapešť Prosinec 2019

Dobrý skutek Prosinec 2019

Teplákový den Leden 2020

Valentýnský den Únor 2020

Den učitelů Březen 2020
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Nabídka zájezdu do Budapešti přes ASK 

Datum konání:   

16.–17. 12. 2019 

Možnost přihlášení:  

Mgr. Veronika Bartošková (vbartoskova@szs-jaselska.cz, kabinet č. 24) 

Ing., Bc. Kristina Hartmanová (khartmanova@szs-jaselska.cz, kabinet č. 24) 

Informace:   

Cena zájezdu 1800 Kč + 10 euro (plavba lodí) + kapesné 

Odjezd 5:30 od Janáčkova divadla; návrat 2. den 20:00 k Janáčkovu divadlu 

1. den – hradní vrch + rybářská bašta, kostel sv. Matyáše, Nemocnice ve skále, vánoční trhy, 

plavba lodí po Dunaji (vyhřívaná), ubytování v hotelu (bez večeře) 

2. den – městský sad Varosliget, historické metro, synagoga, tržnice 

Omezená kapacita autobusu – přihlášení co nejdříve (54 míst) 

    

 

mailto:vbartoskova@szs-jaselska.cz
mailto:khartmanova@szs-jaselska.cz
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Kalendář okresních sportovních soutěží 

pro SŠ 2019/2020 Brno-město 

 

Sport Datum Jméno pořadatele Adresa pořadatele 

Atletika SP 24. 9. 2019 Lukáš Plachý Gymnázium M. Lercha Brno, Žižkova 55, 616 00 

Přespolní běh 26. 9. 2019 Josef Šuler Gymnázium Brno, Křenová 36, 602 00 

Basketbal hoši 10. 10. a 11. 10.2019 Jaroslav Tesař SPŠ stav. Kudelova 8, 662 51 Brno 

Basketbal dívky 15. 10. 2018 Eva Zídková Gymnázium M. Lercha Brno, Žižkova 55, 616 00 

Házená hoši, dívky 24.–25. 10. 2019 Patrik Ingr ISŠ automobilní Brno, Křižíkova 15, 612 00 

Stolní tenis 22.–23. 10. 2018 Petr Jankůj SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova 23,635 00 

Volejbal hoši, dívky 1. 11.–1. 12. 2019 Petr Stupka Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 

Florbal hoši 11. 11.–29. 11. 2019 Kyzlink David SportPoint, Střední 26, Brno-Ponava 

Florbal dívky 11. 11.–29. 11. 2019 Kyzlink David SportPoint, Střední 26, Brno-Ponava 

Plavání 19. 11. 2019 Olga Švajdová ZŠ Arménská 21, 625 00 Brno 

Aerobic Master Class 5. 12. 2019 Eva Svitavská OA, SOŠK a VOŠ, Kotlářská 9, 611 53 Brno 

Šplh 12. 2. 2020 Michal Píška SŠ polytechnická Jílová 36g, 639 00 Brno 

Silový čtyřboj 11. 3. 2020 Michal Píška SŠ polytechnická Jílová 36g, 639 00 Brno 

Pohybové skladby 31. 3. 2020 Eva Svitavská OA, SOŠK a VOŠ, Kotlářská 9, 611 53 Brno 

Sjezdové lyžování ??? 
  

Basketbal ??? Zdeněk Jadvidžák Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 

Volejbal hoši, dívky ??? Zdeněk Jadvidžák Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 

Futsal hoši 25.–27. 2. 2020 Patrik Ingr ISŠ automobilní Brno, Křižíkova 15, 612 00 

Futsal dívky 3. a 6. 3. 2020 Kateřina Zemanová OA Eldo, Střední 59, 602 00 Brno 

Fotbal 1.–20. 4. 2020 Luděk Huňáček SPŠ stav. Kudelova 8, 662 51 Brno 

Malá kopaná 18.–22. 5. 2020 Patrik Ingr ISŠ automobilní Brno, Křižíkova 15, 612 00 

Plážový volejbal hoši 2. 6. 2020 Milan Kuchařík I.NZG Brno, Mendlovo nám. 3/4, 603 00 Brno 

Plážový volejbal dívky 1. 6. 2020 Milan Kuchařík I.NZG Brno, Mendlovo nám. 3/4, 603 00 Brno 

Šachy ??? Jitka Kalová CVČ Milénova 13, 638 00 Brno 

Juniorský maraton ??? 
 

Prague International Marathon, Praha 

 

 

 

 

(Zpracoval: Zdeněk Jadvidžák OS ASSK) 
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Zájmové kroužky ASK ČR pro školní rok 2019/2020 

Autor: ASK SZŠ Jaselská 

 

Kroužek Vedoucí kroužku Čas 

Modelové situace z první pomoci 

Mgr. Kristýna Kyseláková 

Mgr. Hana Kašparovská 

Mgr. Dominika Babáková 

Čtvrtek 14:05–14:55 hod uč. 32 

Úterý 14:05–14:55 hod uč. 32 

Čtvrtek, 13:00–14:00 hod uč. 32 

Hudební kroužek  Mgr. Jana Přibylová Čtvrtek 13.20–15.20 hod 

Výtvarný kroužek 

Mgr. Veronika Bartošková, 

Mgr. Eva Matějková, Ph.D. 

Mgr. Romana Hanušová 

listopad 

prosinec 

březen 

květen 

Taneční kroužek Mgr. Iveta Vilímová úterý od 14.00 hod, TEV – posilovna 

Vyšetřovací metody ve zdravotnictví  Mgr. Zuzana Bittnerová Pátek 14.10–14.55 hod uč. 37 

Seminář ze Somatologie  Mgr. Kristýna Kyseláková Středa 13:20–14:05 hod uč. 61 b 

Maskování v PRP 
Mgr. Jitka Vyhňáková 

Mgr. Hana Dvořáková 

dle domluvy 

Seminář z chemie Mgr. Blanka Janiczková dle domluvy, uč. 43 

Seminář z matematiky pro 4. roč.  Mgr. Eva Floriánová Pondělí 13.20–14.05 hod 

Seminář z biologie Mgr. Zuzana Horynová Pondělí dle domluvy 

Seminář z AJ 4. roč. 

 

Seminář z AJ pro 1. - 3. roč. 

Mgr. Radmila Dobrovolná 

 

Mgr. Barbora Švrčková 

Středa 14.15–15.00 hod 

 

Čtvrtek 14:10–14:55 hod 

Seminář z Ošetřovatelství pro 4. roč. Mgr. Romana Hanušová Čtvrtek 7. 00 h–7.45. hod 

Historický kroužek  Mgr. Lubomír Hrabal Úterý 14. 10–14.55 hod 

Zahradnický kroužek  

Mgr. Romana Hanušová, 

Mgr. Zuzana Bittnerová 

Mgr. Veronika Bartošková 

Čtvrtek dle domluvy 

Sportovní kroužek - posilovna PhDr. Ondřej Štaud Ph.D. Dle domluvy 

Školní časopis Jaselský kurýr Mgr. Jaroslav Mikyna Dle domluvy 
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Tvůrčí psaní studentů – Prostě život 

Autor: Soňa Dohnalová (3L) 

 

Pokračování příběhu z červnového čísla 

Cestou jsme se hrozně smály. Pořád něco povídala a byla k nezastavení. Za pár minut jsme již 

stály před kavárnou. Sedly jsme si na naše oblíbená místa a čekaly až přijde obsluha. Dobře, 

já čekala. Ona pořád o něčem mluvila. 

Když přišla obsluha, objednaly jsme si. Já jahodové smoothie a Barča frappé. Opět přišel čas 

na čekání a já se konečně dostala ke slovu.  

„Matyho rodina je v nemocnici,“ řekla jsem jí bez obalu. 

„Cože?“ Koukla nechápavě, zaraženě a vystrašeně zároveň.  

„Moje první reakce byla stejná. Měli autonehodu, při které se jeho mamka s Filípkem vážně 

zranili, teď je drží v umělém spánku, ale nic není jistý. Jeho tátu už pustili domů, včera jsme ho 

byli vyzvednout. Měl jen zlomených pár žeber. A Anička měla zloumenou nohu, kterou jí ale 

pro jistotu sešroubovali,“ vyklopila jsem na ni, jak se situace měla, a ona na mě zírala s pusou 

do kořán. 

Akorát jsem to dořekla a přinesli nám naši objednávku. 

„Co Maty? Jak to bere?“ Zeptala se po chvíli, když zavřela pusu. 

„Předevčírem se mi zhroutil v parku, včera byl rád, že už je táta doma a dneska se mi neozval,“ 

shrnula jsem své poznatky o Matyášově stavu a hrála si s brčkem ve smoothie. 

„To je celkem pesimistický začátek dnešního odpoledne, ale pojďme to napravit,“ řekla a napila 

se frappé. „Objevila jsem úplně luxusní holku.“  

Zmínila jsem se, že je Barča lesba? No, tak teď vám to říkám.  

„Fakt?“ Zeptala jsem se. Nevyznělo to nijak zle, spíš jako, že mě to nezajímá. Což byla pravda. 

Ona se snažila už několikrát se mnou řešit její milostný život, ale já to z nějakého důvodu  

odmítala. Nepotřebovala jsem vědět, jak je ta a ta holka úžasná. 

„Jo. A nedělej, že tě to nezajímá,“ pokárala mě a dala se do vyprávění.  

Jediné, co jsem si o té holce zapamatovala bylo to, že je ze zdravky. Zbytek jsem nějak  

nepochytila. 

„...No a v sobotu s ní mám rande,“ zakončila svůj monolog, do kterého já jsem nezasahovala. 

Přikývnutí v jistých intervalech se nepočítá. 

„Tak to je fajn, ne?“ Zeptala jsem se a koukla na ni. 

„Fajn? To je naprosto úžasný, ona je totiž...“ Začala o ní dál mluvit a já opět přestala vnímat. 

Z civění někam na zeď za Barču mě vytrhl zvonící telefon. Fotka, která svítila na obrazovce, 

patřila Matymu. Omluvně jsem se podívala na mou zlatovlasou kamarádku a vyšla  

i s telefonem ven. 
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Několik minut jsme si s Matyášem jen povídali a pak to vysypal. 

„Víš, on...on Filip přijde o nohu. Zkoušeli mu ji rovnat podobně jako Aničce, ale Filip ji prý má 

už skoro rozdrcenou“. 

Zalapala jsem po dechu. 

„To-to je příšerný, jak mu to můžou udělat?“ Zeptala jsem se, jako kdyby on to věděl. 

„Já nevím, já nevím vůbec nic,“ ozvalo se z druhé strany telefonu, a pak se zařízení rozpípalo, 

protože ukončil hovor. 

Vrátila jsem se zpátky a v rychlosti vysvětlila Barči, co se stalo. Ta mě okamžitě pochopila  

a nabídla se, že to za mě zaplatí. S vděčností jsem přislíbila, že jí ty peníze dám a šla jsem ke 

Kovářům. 

Když jsem byla u nich před domem, zvonila jsem na zvonek, ale nikdo mi nešel otevřít. Zkusila 

jsem tedy klepat, bouchat, volat, ale nikdo nešel. Vzala jsem si tedy náhradní klíče, které měli 

pod květináčem a odemkla jsem si. 

„Haló,“ zavolala jsem, když jsem si vyzula boty. Šla jsem prohledat celý dům. Nejprve jsem 

zkusila obývák, potom kuchyni i ložnici, ale nikdo tam nebyl. Rozhodla jsem se tedy, že půjdu 

prohledat i patro, ve kterém mají pokoje děti. Zašla jsem tedy za roh ke schodišti. 

Na zemi pod schodama tam ležel pan Kovář, který měl vyvaléné oči a lapal po dechu. Otočila 

jsem ho tedy na záda a uviděla jsem, že má na hrudníku krvavý flek.  

V první moment jsem nevěřícne kooukala, ale pak mi to došlo a okamžitě jsem zavolala  

záchranku. Následovala jsem instrukce, které mi udělila ta paní. 

Za deset minut jsem pak uslyšela houkat rychlou. Moje záchrana. 

Matyho tátu naložili a odvezli okamžitě do nemocnice. Zůstala jsem tam stát s rukama  

a oblečením od krve. Matyášovi jsem zavolala, že jeho táta je v nemocnici a to bylo bohužel 

vše, co jsem ze sebe zvládla dostat. 

Další hovor byl pak směřován Barče. Zeptala jsem se jí, jestli mě může vyzvednout. Na nic se 

neptala a za patnáct minut stála před Matyho domem. Vylezla jsem ven a ona se na vyděšeně 

podívala. Poprosila jsem, aby se na nic neptala a někam mě odvedla. Hodila přeze mě svoji 

mikinu, jelikož jsem stále byla v šoku a třepala jsem se zimou. 

Došly jsme k ní domů. Tam mi pomohla se vysléct a poslala mě umýt.  

Na její posteli pak čekalo oblečení a z kuchyně se linula vůně jídla. Oblékla jsem se a šla do 

kuchyně.  

Barča žila jen s matkou. Otec je opustil, když jí byly čtyři roky. Její mamka často cestuje a proto 

je, stejně jako dnes, většinu času doma sama. 

Mlčky přede mě postavila talíř s míchanými vajíčky a džus. Byla jsem schopna sníst jen pár 

soust a potom jsem se v jídle jen nimrala. 

Barča pak uklidila nádobí, rozdělala flašku vína a přinesa dvě skleničky. Do obou nalila a jednu 

postavila přede mě. 
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Když jsem tu sklenku vypila, byla jsem jí už schopná říct, co se stalo. Okamžitě mě objala. 

Mohla jsem tak nasávat vůni jejích zlatých kaděří. Voněly po vanilce. 

Postupně jsme pak mluvily a pily víno. Jelikož jsem od oběda pořádně nic nejedla a bylo osm 

večer, alkohol ve víně na mě působil o dost silněji, než normálně. Společně jsme vypily celou 

lahev a já jsem byla opilá, jak kdybych vypila půl litra vodky. 

„Baru, musím ti něco říct,“ pronesla jsem zničeho nic. „Máš strašně hezkej zadek a kozy a vlasy 

a-“ pak jsem se zarazila. Tohle se mi přestávalo líbit. I tak ale moje huba pokračovala dál. „A jsi 

úplně skvělá, víš to? Vyser se tu tvou borku ze zdravky nebo co to bylo, ta si tě nezaslouží.“ 

„A kdo si mě teda zaslouží?“ Zeptala se potichu a vážným hlasem. Říká se, že opilí lidé mluví 

pravdu.  

„Já se ti nelíbím?“ Zeptala jsem se hned na to.  

„Ty přeci nejsi lesba, ne? Diskutovali jsme o tom hodněkrát,“ připomněla mi začátky našeho 

kamarádství. 

„A když si tím nejsem jistá?“ Zeptala jsem se a zvedla se ze židle. Přešla jsem k ní a posadila 

jsem se jí na klín. Ruce jsem jí spojila za krkem. Cítila jsem, jak se mi její dlaně pomalu sunou 

po stehnech a chytila mě za boky. 

„Alex neblbni. Nezapomínej, že máš pořád Matyho,“ snažila se moje myšlenky nahodit na 

správnou kolej. Já nechtěla. Přitiskla jsem se svými rty na ty její a utlumila tak další slova, která 

jimi chtěla vyjít. Okamžitě začala spolupracovat a naše rty sehrávaly vášnivý tanec. 

Po několika minutách jsme se přesunuly k ní do pokoje, kde jsem s ní strávila snad tu nejlepší 

noc v mém životě. 

Ráno jsem se probudila v posteli a nahá. Okolo mě byla přehozena ruka, která jak jsem  

následně zjistila, patřila Barči. Chvíli jsem na ni hleděla s vytřeštěným výrazem, a potom se mi 

vybavil včerejší večer. Co a jak se stalo. Po vybavení si dnešní noci jsem nedokázala potlačit 

lehký úsměv. Pak mi ale došlo, co jsem provedla. Podvedla jsem Matyho.  

 

Pokračování příště... 
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Divadlo Brno 

Autoři: Simona Hrabovská a Denisa Valíková (4L) 

Openair koncertem zahájilo Národní divadlo Brno sezonu 2019/2020, kdy se můžeme těšit 

na pět krásných premiér, které Vám rády představíme. 

HLEDÁNÍ neboli moto letošní sezóny 

To nejdůležitější, co na své cestě životem hledáme, můžeme najít jen v nás samých – lásku, 

soucit, odpuštění… Jsme toho schopni nebo ne? O tom budou opery nadcházející sezony 

2019/20. O hledání dokonalé lásky, ztraceného mládí, vlastního svědomí, lidskosti… 

Jacques Offenbach - Hoffmannovy povídky 

Hledání lásky… 

Čím více milujeme, tím více trpíme aneb 

je údělem umělců potácet se od jedné 

ženy k druhé ve snaze najít tu pravou 

lásku? Alespoň takovým se zdá být 

osud básníka Hoffmanna. Každá byla 

na první pohled tou pravou, ale opak byl 

pravdou a vše se proměnilo v noční 

můru. Půvabná Olympie je ve  

skutečnosti loutkou na klíček, Antonia 

miluje nadevše hudbu, jež ji přinese 

smrt, a Giulietta je již jen ztělesněním 

nízkých vášní, za kterými číhá vražda  

a zmar. Nebo jsou všechny jen výtvo-

rem bizarních fantazií umělce?  

Hoffmannovy povídky Jacquesa 

Offenbacha inspirované básníkem  

a skladatelem E. T. A. Hoffmannem  

a jeho povídkami, patří ke stálicím  

operního repertoáru nejen díky krásné hudbě, ale i svému jedinečnému a pitoresknímu světu, 

který je výzvou pro inscenátory. Premiéra se konala 20. září 2019 v Janáčkově divadle. 
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Richard Strauss - Růžový kavalír 

Hledání mládí… 

Stříbrná růže je znamení lásky, 

ale co když se dívka bezhlavě 

zamiluje ne do jejího dárce, ale 

do pouhého posla? Zápletka  

o vdavekchtivém křupanskému 

baronu Ochsovi, který zatouží 

po mladičké a věnem oplývající 

Sophii, je v Růžovém kavalírovi 

jen základem pro další už méně 

komické, ale o to více lidské  

situace. Hledání věčného mládí 

a strach ze stárnutí, nevěra, nezištnost v lásce – to jsou témata nové inscenace v režii Jiřího 

Heřmana a hudebním nastudování Roberta Kružíka, kteří vrací jednu z nejlepších Straussových 

oper na repertoár brněnského souboru po pětatřiceti letech. Na Premiéru se můžeme těšit  

29. listopadu 2019 v Janáčkově divadle. 

 

Marko Ivanović – Monument 

Hledání svědomí… 

Monument je dílem vynikajícího českého režiséra 

Davida Radoka, jenž se zde poprvé stal i libretistou,  

a skladatele a dirigenta Marko Ivanoviće. Inspiraci  

našli v životním osudu sochaře Otakara Švece, který 

byl politickou mocí přinucen s řadou dalších umělců, 

aby se zúčastnil soutěže na vytvoření pomníku  

J. V. Stalina. Ani snaha vyřešit situaci návrhem  

nerealizovatelného monumentu nezabránila  

Švecově vítězství v soutěži a ten si pak krátce před 

odhalením dokončeného pomníku vzal život. David 

Radok a Marko Ivanović vytvořili nadčasové dílo  

o morálních a uměleckých dilematech, protože  

k čemu je umění, není-li při něm čistého svědomí. 

Premiéra se bude hrát 7. února 2020 v Janáčkově  

divadle. 
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Bohuslav Martinů - Řecké pašije 

Hledání lidskosti… 

Jsme lidé pronásledovaní lidmi. Uprchlíci je dnes téma skloňované na všechny způsoby, ale 

přestože se může zdát, že se objevilo až v nedávných letech, bylo zde po celou existenci  

lidstva. Svou odezvu našlo i v uměleckých dílech a jedno z největších humanistických  

poselství nám zanechal český skladatel Bohuslav Martinů, v opeře Řecké pašije. Nová  

inscenace v režii Jiřího Heřmana bude první spoluprací brněnské opery s jedním z nejlepších 

českých dirigentů Tomáše Netopilem. Premiéra se koná 9. dubna 2020 v Janáčkově divadle.  

 

Evžen Zámečník - Ferda Mravenec 

Na závěr sezony se s námi Národní divadlo Brno rozloučí jak jinak než s úsměvem, a proto jej 

zakončí opera pro děti, o tom, jak se dělá právě opera. A nejlepším průvodcem v tomto případě 

bude Ferda Mravenec, který 

všechno ví a zvládne vše od opravy 

televize po ochočení lučního  

koníka. Dětská opera brněnského 

skladatele Evžena Zámečníka se  

inspirovala oblíbenými pohádkami 

z broučí říše Ondřeje Sekory a měla 

na jevišti Janáčkova divadla v roce 

1977 úspěšnou světovou premiéru. 

Děti se do zábavného světa opery 

tentokrát vydají pod vedením  

režiséra a autora pohádkových  

knížek Arnošta Goldflama. I on bude v opeře poprvé, ale Ferda Mravenec jim určitě všem  

poradí! Na premiéru se děti můžou těšit 12. června 2020 v Janáčkově divadle.  
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Cesta za vysněným titulem MDDr! 

Autor: Valentina Horáková (4L) 

BĚLÍCÍ SADA HISMILE… FUNGUJE? NEBO JE TO JEN REKLAMNÍ TAH? 

 

Ahoj všem, 

doufám, že jste všichni pořádně odpočatí, plní dojmů a zažitků z prázdnin! Já samozřejmě  

nezahálela a sama jsem pro Vás něco odzkoušela! 

Ptáte se, co to bude? Je to domácí bělící sada hismile, řekla bych o ní, že je v poslední době 

velkým hitem internetu. Samozřejmě jsem ji taky musela odzkoušet, ikdyž, jak víte, nejsem 

úplným fanouškem takových věciček. Jaký je můj názor? 
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BĚLÍCÍ SADA HISMILE…. :) 

Skládá se ze 3 stříkaček naplněných gelem a takovým tím stroječkem s modrým světlem,  

taková sada stojí okolo 1 300 Kč – zakoupíte na stránce www.bily-usmev.cz. Na stránce uvádí, 

že by mělo dojít ke změnám hned po prvních použitích. K tomu, aby jste viděli nějaký výsledek 

jsou ale potřeba 2 sady = 2 600 Kč – (jak jsem v minulých dílech psala o bělení u dentální 

hygienistky, tak to Vás výjde na zhruba 3 000–5 000 Kč, nevím, zda to není ,,výhodnější”  

z důvodu toho, že jste v rukou odborníka :)) Takže každá ta aplikace toho gelu zabere asi  

10 minut…. Na obalu potom výrobci píší, že bělení je zcela nebolestivé a bezpečné, a že zuby 

se Vám mohou vybělit až o 8 odstínů. Sada neobsahuje peroxid ani fluorid a je zcela přírodní, 

což už tohle je zvláštnost, protože kdyby byla zcela přírodní, tak by tolik nebělila při tak krátké 

době – (tím myslím opravdu zažloutlé zuby), v tom případě, bychom mohli klidně používat  

kokosový olej, který je přírodní a levnější. Mě samotnou tato sada zvlášt neohromila možná 

také proto, že jsem zuby něměla až tak zažloutlé a tudíž jsem nemohla vidět rozdíl :) 

PS: pro holky levným trikem jsou vždycky rtěnky (je to krásný optický klam) – červená :) 

 

Mějte se krásně! Vaše zatím nadšená :) 

PS: případné dotazy piště na email => margarita114@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

mailto:margarita114@seznam.cz
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Važme si naší Planety 

Autor: Gabriela Sedláčková (3A) 

Země, planeta na které žijeme, kde budujeme nová města, poznáváme její krásy,  

seznamujeme se s lidmi. Také se i množíme a díky tomu si neuvědomujeme, že zanedbáváme 

naší planetu. Jelikož když se množíme my, tak se s námi množí i naše odpadky. Vrátím se na 

úplný začátek toho, kdy vše začalo. Když tak nad tím přemýšlím, uvědomím si, že člověk nikdy 

neprodukoval tolik odpadu. Pračlověk, jako náš předek vždy používal vše, od masa z mamuta 

až po kůži a kosti, které sloužili jako stavební materiál. Pračlověk tedy vytvářel minimum  

odpadu, a když už tedy pračlověk něco vyhodil, dokázala si s tím příroda sama poradit. Věděli 

jste třeba, že na každého občana připadá ročně asi půl tuny odpadu? To je průměrně více než 

1,4 miliardy tun odpadu všech obyvatel na Zemi za celý rok. To je celkem dost, nemyslíte? Co 

je tedy důvodem velkého množství odpadů? Jedním z hlavních důvodem je to, že se lidé začali 

stěhovat do měst, zlevnilo se také zboží, jako jsou potraviny, elektronika či nábytek. Lidem se 

zalíbil tento konzumní styl života. Jelikož je odpadu v dnešní době opravdu hodně a pořád ho 

vytváříme, musí být nějaký způsob, jak ho zlikvidovat. Jediným řešením toho všeho je přestat 

produkovat tolik odpadu. Jenže to není v této době zrovna lehké, zkrátka někdy to bez obalu 

úplně nejde. Proto by bylo logické z odpadu nějaký způsobem dokázat vytvořit surovinu, která 

půjde dál zpracovat. Sice je zde recyklace, ale ta je též celkem složitá a i finančně nákladná. 

V tomto případě můžeme energeticky zpracovat odpad ve spalovnách. Kde odpad spálíme,  

a teplo nám ohřeje vodu, vyrobí páru a elektřinu. A právě jednu spalovnu jsme byli navštívit. 

Spalovna Brno SAKO je jedna ze tří spaloven u nás v České republice, které tu máme. 
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Šli jsme se podívat rovnou do provozu. Jako první přichází svoz odpadu. Měli bychom si 

uvědomit, že každý odpad se dá vytřídit! Směsný a tříděný odpad se NIKDY nemíchá. A i tahle 

maličkost může naší planetě pomoct. Mezi tříděné odpady řadíme papír, sklo, plast a textil. 

SAKO vždy využívá veškerého tříděného odpadu. Tím pádem jediné, co končí ve spalovně je 

směsný odpad. Jakmile přijede odpadní vůz naložený odpadem, musí se zvážit, poté se váží  

i při odjezdu. Důvod je jasný, rozdíl mezi těmito vahami je váha samotného odpadu. Při příjezdu 

se kontroluje i možnost radioaktivního odpadu pomocí moderní techniky. Předtřízený odpad 

se odváží na dotřiďovací linku. Zde se roztřídí, barvy plastu dokonce i druhy kartonů. Nás teď 

ale zajímá směsný odpad. Ten doputoval do zásobníku. Velké kusy nejdříve musí projít  

drtičem. V této jámě je z důvodu odsávání vzduchu vytvořený podtlak. Díky tomu to zde  

i méně zapáchá. Dva obrovské drapáky si odpad nabírají a poté přesouvají do kotle. Ten si 

množství odpadu dávkuje sám, automaticky pod kontrolou centrálního velína. U kotle je  

důležité ho vyhřát pomocí hořáku na zemní plyn, jeho teplota musí dosáhnout 850 stupňů. Od 

té doby odpad hoří sám, už není důvod používat plyn. Uvolněné teplo vyrábí páru, která pohání 

lopatky turbíny a ta díky generátoru vytváří elektrickou energii. Nakonec se tedy lidem vrací 

jejich vlastní odpadky, jako teplo a elektřina. Spalovna nesmí škodit životnímu prostředí, proto 

veškeré spaliny prochází přes pětinásobné čištění. Nakonec vychází komínem trčícím do 

výšky 125 metrů. Jako další produkt spalování odpadů nám vzniká škvára. Jakmile odpad  

projde přes kotle, ochlazuje se vodou. Ochlazená škvára dorazí do zásobníku, a kde je pomocí 

jeřábu přesypávána do násypky, kde se ze škváry vybere hliník, železo a zbytek škváry se 

vytřídí podle velikosti. Škvára se používá jako technické zabezpečení skládek. Spalovna  

zpracuje ročně až 250 tisíc tun odpadu. A to by mělo být vše. Jen vám chci říct, že i když tento 

způsob likvidace odpadu je celkem užitečný, pořád vzniká něco, co se musí dál zpracovávat. 

Jen se zkuste zamyslet, zda bychom nedokázali omezit svůj odpad, který produkujeme.  

A věřte, že to jde, protože už tak je dost lidí mezi námi, kteří dokáží žít bez obalů. Tak proč 

bychom to zrovna nemohli dokázat i my!  
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Sbírkové dny – Světluška 

Autor: Tereza Macků (2L) 

V týdnu od 9. do 13. září jsme se zúčastnili dobročinné sbírky – Světluška. Naším úkolem bylo 

sbírání peněz na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zdravotním postižením, zejména 

na asistenční a průvodcovské služby, speciální zdravotní pomůcky, vodicí psy, vzdělávací  

programy, studijní stipendium a další. Chodili jsme městem, po škole a po jiných místech  

a prodávali výrobky Světlušky. Jakožto budoucí zdravotníci a lékaři rádi pomůžeme, a to  

především těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují. Pro Světlušku jsme vybírali peníze moc 

rádi, hlavně nás to bavilo. Pro příště už víme, že nejvíce se nám vyplatí zastavovat lidi středního 

věku na rušných místech, kde vám hodí pět set korun do kasičky se slovy: ,,To je v pořádku, 

slečno." Sbírání světlušky vyžaduje také obranné schopnosti, kdy utíkáte s kasičkou v náručí 

a za vámi skupinka našich spoluobčanů. Užili jsme si spoustu srandy a hlavně u toho pomáhali 

Světlušce. Pokud můžete, určitě se něčeho takového někdy zúčastněte... Může se stát, že  

jednou na jejich místě budete i vy. 
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Zajímavý koníček – Jezdectví 

Autor: Sára Gernešová (2D) 

Jezdectví se liší od většiny ostatních sportů tím, že výkon nezávisí jen na sportovci. Důležitý 

není pouze fyzický výkon člověka, ale dobrá forma celé dvojice: jezdec – kůň. Na minutovém 

parkuru i ve čtyřminutové drezurní úloze se zúročí jejich dlouhodobá příprava na závody.  

Jezdectví stejně jako každý jiný sport má své úspěšné sportovce. Nejvíce lidí, kteří se však 

zajímají o koně, mají koně jako volnočasovou aktivitu. Někteří se věnují neprofesionálnímu 

sportu, který dělají pro zábavu, jiní si sednou na koně a vyjedou si do přírody. 

 

Koně můžeme brát nejen jako partnera, ale i pomocníka člověka. V doslovném smyslu 

může kůň pomáhat hendikepovaným lidem pomocí hipoterapie. Prostřednictvím  

třírozměrného pohybu koně se cíleně působí na klienty s poruchou hybnosti, držení těla,  

koordinace a rovnováhy. Díky jízdě na koni se tak může výrazně zlepšit pacientův stav. 

V jezdeckých areálech se poslední dobou často konají otevřené dny, kdy stejně jako na 

školách mohou příchozí navštívit stáje a okolí, a to často s komentovanou prohlídkou. Další 

možností jsou pak jezdecké dny, kdy je veřejnosti představeno široké spektrum disciplín,  

případně jsou zmíněni či vystupují úspěšní jezdci a koně. Veřejnou akcí jsou i samotné závody, 

kam může přijít kdokoliv. Pokud se jedná o méně prestižní národní mítinky, je vstupné  

povětšinou zadarmo. Člověk tak může na vlastní oči vidět souhru jezdce a koně. V tomto  

případě to jsou však pro něj často abstraktní výkony bez schopnosti rozlišit opravdové  
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odborníky. I na závodech však díky snahám pořadatele může dojít k bližšímu seznámení laické 

veřejnosti s děním. Jezdecký sport má celkem osm disciplín. Každá je odlišná a na závodech 

se dodržují jiná pravidla. Stejně tak je v každé disciplíně kladen důraz na něco jiného – ve 

skocích jde o dobrý skok a rychlost, v drezuře jde o soulad dvojice atd. Samy jednotlivé  

soutěže v rámci jedné disciplíny se často jedou odlišně. Příkladem může být parkurové  

skákání. Jezdci někdy závodí v soutěži na čas, jindy jde naopak pouze o bezchybný výkon, 

který dvojici posune do druhého kola či rozeskakování. 

 

Jezdec musí vynaložit mnoho času, trpělivosti a pozornosti, aby správně rozpoznal  

a pochopil chování koně. Pouze tak může dosáhnout jeho důvěry a náklonnosti, rozeznat  

u něj strach od vzpurnosti a správně postupovat při jeho výchově a výcviku. 

Správný výcvik se pozná podle toho, že se kůň v pohybu pod jezdcem stále zdokonaluje, 

a zároveň si udržuje svou přirozenost a individualitu. Koně, kteří jsou při každodenní práci  

spokojení a ochotní, nabízejí nejlepší předpoklady pro stabilní a harmonické partnerství mezi 

člověkem a zvířetem. Tyto předpoklady se podpoří a upevní trpělivostí, respektováním  

psychiky koně a častým chválením. 
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Úvaha – Stáž v Berlíně 

Autor: Klára Hájková (4B) 

Někteří z vás určitě zaregistrovali, že se v červnu uskutečníla stáž v Něměcku, a to přímo  

v Berlíně. Když jsem se dozvěděla o této možnosti vycestovat do zahraničí a ještě k tomu za 

prací, neváhala jsem ani minutu a šla se hned nahlásit. Byla to pro mě velká příležitost, která 

by jen tak sama už přijít nemusela, a tak jsem jí využila. 

Byl to můj začátek jednoho velkého snu. V budoucnu jsem měla v plánu odjet někam za 

hranice a získat zkušenosti. Proto jsem velmi ráda, že jsem mohla jet.  

Tak a vyrážíme! Nejdříve jsme jely autobusem z Brna do Prahy, pak jsme přestupovaly na 

autobus směr Berlín, a pak jsme cestovaly Berlínským MHD, to taky nebylo úplně komfortní, 

hlavně když jsme to tam vůbec neznaly. Ale nezapomenu na tu úlevu po příchodu do areálu 

a ubytování na pokoj. Cesta byla dost vyčerpávající.  

Teď vám popíšu, jak probíhala naše každodenní práce. Ráno jsme vstávaly kolem čtvrt na 

6, proběhla lehká ranní hygiena, dali jsme si něco malého na snídani a šly si poslechnout 

předávku. Na předávce si pečovatelé sdělovali základní informace jako např. kdo měl stolici, 

zda všichni spali bez problémů apod. Ale jak spolu hovořili rychle, tak my z toho pochytily 

pouze jména opečovávaných, a kdo z nich měl Stuhlgang (stolici). 
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Jakmile skončila předávka, vzaly jsme si potřebné věci k hygieně a vrhly jsme se s chutí 

do práce. Od prvního dne jsme měly rozdané "pacienty", o které jsme se po celou dobu našeho 

pobytu staraly. Každé ráno hygiena probíhala trošku jinak – záleželo hodně na tom, jak se nám 

babičky a dědečkové vyspali. Pokud se nevyspali dobře, bylo to s nimi kolikrát fakt náročné.  

A nejhorší na tom bylo to, když jsme jim nerozuměly, co po nás chtějí. To pak bylo celkem  

"veselo", ať jsme se snažily, jak jsme chtěly, bylo to marné. Ale když se vyspali do růžova, byla 

s nimi hned jiná spolupráce. Vše šlo pěkně od ruky a s úsměvem na tváři. 

 

Když jsme měli hygienou hotovou odvezly jsme je na vozíčku do denní místnosti  

tzv. Tagesraum. Tam na ně čekala snídaně s kávou. Poté jsme šly na hromadnou snídani  

s ostatními pracujícími. Hned po snídani následoval program a to většinou venku. Každý den 

byl jiný program. Buďto se hrály deskové hry, četla se pohádka či nějaké zážitky, slunili jsme 

se a nebo je zkrášlovaly, a to nás bavilo asi nejvíce. Jak babičkám, tak i dědečkům jsme upravily 

nehty a babičkám je poté i nalakovaly. Byl to příjemný pocit, že se jim líbí, jak o ně někdo pečuje. 

Jakmile se blížil čas obědu, všechny jsme odvedly zpět do Tagesraumu, nachystaly všem 

oběd a nakrmily ty, kteří to potřebovali. Po obědě jsme opět provedly hygienu a některé  

"pacienty" uložily k polednímu spánku. Když už jsme měly všechnu práci hotovou, tak jsme šly 

na oběd i my a ostatní pracovníci. 

Po obědě jsme se odebraly na svoje pokoje, abychom si chvilku odpočinuly. Na každé  

odpoledne jsme měly nějaký plán. Výletily jsme, abychom poznaly krásy Berlína. Každý výlet 
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byl jedinečný a mám pocit, jako by to bylo před týdnem. Berlín má spoustu turistických  

zajímavostí, které doporučuji určitě alespoň jednou za život navštívit. Nebudete litovat! Ráda 

bych vám o našich výletech pověděla více, ale to by se z časopisu stala kniha. Věřím, že až 

uvidíte fotky přidané pod tímto článkem, nebude třeba slov.  

Pro mě odcestování do Berlína bylo významné i v tom, že jsem tam oslavila své  

narozeniny. Bylo to poprvé, co jsem je slavila jinde než doma a bylo to super.  

Čím více se blížil čas odjezdu, tím více se mi odtamtud nechtělo odjet pryč. Velmi rychle 

jsem si tam na to všechno zvykla, jak na pracovníky, prostředí, město, tak i na naše milované 

babičky a dědečky. Poslední den jsem byla velmi nervozní, jelikož jsem věděla, že je jakákoliv 

moje pomoc, konverzace s ošetřovateli a péče o naše nejmilejší, poslední.  

Po obědě jsme se šly rozloučit s celým personálem i vedením. Dostali od nás balíček plný 

našich českých tradičních pochutin a vína. Ovšem neskutečně nás překvapili. Každá jsme  

dostala balíček různých blbinek, sladkostí a užtečných věcí, které nás moc potěšily. Jelikož já 

jsem hrozná cíťa, tak jsem to i obrečela, protože mi bylo líto, že už musíme odjet a rozloučit se 

s lidmi, kteří na nás po celou dobu byli velmi hodní.  

Cestu domů jsme celou prospaly, jeliikož jsme byly opravdu unavené. Ale dovezly jsme 

si s sebou spoustu vzpomínek. A jestli mi to někdy čas dovolí, ráda bych se tam jela někdy 

podívat znovu, klidně i na delší dobu.  

 

Více fotek – https://www.szs-jaselska.cz/aktivity-skoly/zahranicni-vyjezdy/ 

https://www.szs-jaselska.cz/aktivity-skoly/zahranicni-vyjezdy/
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Halliwickova metoda plavání 

Autor: Žáci 3S (školní rok 2018/2019) 

Plaváni na SZŠ Jaselská v oboru sociální činnost je velmi poučné a něco do života pro ty, kteří 

se chtějí dále věnovat tomuto oboru. Na hodině plavání se mi nejvíce líbila metoda lehátka. 

Pan učitel se nám to vždy chtěl vysvětlit co nejlépe, abychom to mohli použít i v praxi. Bazén 

byl blízko u školy a tak jsme nemuseli někam cestovat. Halliwickova metoda plavání mě bavila 

a dala mi něco do života. 

Co my plavání dalo a vzalo? Letošní rok mě neminul nový předmět Halliwickova metoda  

plavání. Ze začátku jsem byla plná obav, ale opak se ukázal pravdou. Díky tomuto předmětu 

jsem si uvědomila, že krása není vše, uvědomila jsem si, jak spoustu věcí mají handicapovaní 

těžké a hlavně jsem si uvědomila, že opravdu nějaká maličkost dokáže udělat velkou radost. 

Zkuste někdy handicapovanému s něčím pomoct, nebo se jen usmát na ně na ulici. Nic za to 

nedáte a tito lidé si řeknou, že konečně je někdo bere takové, jací jsou. A co mi plavání vzalo? 

Nevzalo mi nic, co bych potřebovala. Jen škoda toho počasí občas. Přeci jen je nepříjemné jít  

z teplého bazénu do lijáku či naprosté zimy. 

Na základní škole jsem absolvovala klasické hodiny plavání, s touto metodou jsem se setkala 

právě až na naši zdravotnické škole. Mohu řící že hodiny strávené touto činností jsou pro mě 

velkým přínosem. Nikdy jsem si živě nedokázala představit spolupráci s handicapovaným ve 

vodě, vždy to pro mě byla představa s různými komplikacemi a tak dále. Ovšem opak je 

pravdou, velkým obohacením našich hodin je spolupráce mezi kolektivem (námi), který 

simuluje různá postižení. Hodina a dané činnosti jsou vždy přizpůsobené danému 

znevýhodnění. I když všichni patříme mezi intaktní jedince a práce v našem koletivu není zas 

až tak náročná, každý za sebe, ale i také za náš všechny cítíme velkou zodpovědnost a činnosti 

provádímé s tou nejvetší opatrností a empatií. Jsem ráda, že můžu mít šanci absolvovat 

Halliwickovu metodu plavání, a poté také moje zkušenosti úspěšně uplatnit i v praxi. Hodiny 

Halliwickovy metody plavání pro mě byly velkém přínosem, a jsem ráda že naše škola 

poskytuje takové zajimavé zkušenosti prostřednictvím běžných školních předmětů. Během 

hodin strávených někde jinde než v lavici, jsme si ve třetím ročníku obohatili své schopnosti 

zajímavými dovednostmi ve vodě, které ještě určitě někde uplatníme. 

 

Ve třetím ročníku na nás čekala dost neobvyklá hodina a to Halliwickova metoda plavání.  

Plavání!! První co mě při tomhle slově napadlo, bylo „Ježíš Maria“. Když si vzpomenu na naši 

první hodinu, přijde mi to až vtipné, jak se někteří z nás neodvážili přijít, a proto raději ani na 
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hodinu nedorazili. My co jsme nakonec dorazili, jsme si ze začátku nedokázali představit, co 

to pro nás bude znamenat, ale postupem času jsme přišli na to, že v těchto hodinách se  

naučíme něco nového a zažijeme u toho spoustu srandy. A jediné co nás to stálo, bylo  

obětování pár hodin měsíčně a mokré vlasy, za které jsme si mohli sami. Nakonec nás tyhle 

hodiny jako třídu i sblížili, protože jsme si navzájem při těchto hodinách museli věřit. A proto 

bych závěrem řekla, že ročníky pod námi, které budou mít možnost tyhle hodiny navštěvovat, 

ať nepromarní svou příležitost.  

Halliwickova metoda plavání se mi líbila hlavně z toho důvodu, že jsme se dostali ze školy,  

a že to ucelilo naše vztahy ve třídě. Zároveň jsme se naučili jak zacházet s handicapovaným 

člověkem ve vodě a to by mohlo být jednou v životě užitečné, také to jsou určitě plusové body 

při výběru zaměstnání. 

Co mi dala Halliwickova metoda plavání? Dala mi spoustu zkušenosti a nové zážitky se svoji 

třídou. Uvědomila jsem si že není lehké být handicapovaný člověk. Maji spoustu nevýhod, 

které nám ani nedocházejí. Některé věci děláme automaticky i například to plavání, oni ale  

nemohou bez dopomoci být sami ve vodě. Co mi plavání vzalo? Neřekla bych, že by mi plavání 

něco vzalo. Nevidím ani jedno minus, až na to fenování vlasů a špatné počasí, když jsme  

odcházeli, ale to není chyba Halliwickovy metody plavání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28  
 

Adaptační výlet – část I 

Autor: Žáci 1L (školní rok 2019/2020) 

Cesta na adaptační pobyt byla zdrcující, neboť jsem musel vstávat už ve 4:30, na což nejsem 

zvyklý. Vyrazil jsem tedy kolem páté autobusem, plnývradosti a očekávání. Když jsem dorazil 

na místo setkání, bylo nás asi sedm, avšak během chvíle jsme byli v plném počtu a vyrazili 

jsme směrem k vlaku. Vlakem jsme dojeli až do Blanska, kde jsme přesedli na autobus ČAD 

Blansko, kterým jsme jeli až do Baldovce – Rozstání. Z Roztání nás čekala cesta zhruba hodinu  

a půl pěšky. Za cesty nás však překvapil déšť, před kterým jsme se následně skryli v jedné 

autobusové zastávce. Poté nás všechny převezli autem do kempu. 

Program začal skoro hned po příjezdu, čekal jsem nějaké hromadné aktivity, alevbyli jsme 

rozděleni do čtyř týmů. Trochu mě to zaskočilo, ale překousl jsem to a šel dál. První den nás 

čekali dvě části Pevnosti Baldyard. Některé hry byly velice zábavné a některé vyloženě 

směšné! Pokračovalo to tak i druhý den, avšak ty hry byly o něco více zábavnější. Některé 

nebyly ani moc týmové např. sumo. Většina programu mně nebavila, ale i tak to mělo něco do 

sebe. Jediné, co můžu pochválit, bylo jídlo, to jsme si s klukama užili nejvíce. Na večer se nám 

podařilo zapůčit si volejbalový míč a zahráli jsme si volejbal, vybíjenou a kanystr. U těchto  

herních aktivit jsme se seznámili nejvíce, i přes skutečnost, že nás tam moc nebylo. 
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Cesta zpět ubíhala celkem svižně. Měli jsme velkou rezervu, kvůli našemu rychlému 

tempu a všechno nám skvěle vyšlo. Byla škoda, že jsme v kempu nemohli zůstat a pár dní 

déle a sjednotit se jako jeden celek. Adaptační pobyt byl pro mě skvělou zkušeností a doufám, 

že bude i více výletů. 

 

Adaptační pobyt třídy 1L se konal od pondělí 9. 9. do středy 11. 9. 2019. Jeli jsme do rekreačního 

střediska Baldovec, které se nachází zhruba 40 minut jízdy od Blanska.  

Sraz všech účastníků byl na hlavním vlakovém nádraží už v šest hodin ráno, což byl  

důvod, proč byla většina žáků unavená – brzké vstávání nedělá nikomu dobře. 

Cesta probíhala v pořádku, až do doby, kdy začalo silně pršet. Naštěstí pro nás a pro  

zavazadla bylo, že středisko vyslalo auto, které nám uštřilo poslední kilometr chůze v dešti. 

Když jsme se všichni sešli na místě, byli jsme následně rozděleni do chatek a v deset  

hodin dopoledního času byl zahájen program. Tématem byla televizní soutěž – Pevnost 

Boyard. Instruktoři nás rozdělili do čtyř týmů a hra mohla začít. 

Cílem programu nebyla jen snaha o stmelení kolektivu, ale i snaha o zábavu, posílení  

zručnosti a přemýšlení každého z nás. 

Pro mě osobně byl největší zážitek střelba s luku, jelikož jsem nikdy předtím nic  

podobného nezkoušela a nejzábavnější úkol byl podle mě sumo zápas, kdy nás instruktoři 

nablékli do srandovních nafukovacích obleků a my, jakožto zápasníci sumo, jsme ve dvojicích 

měli za úkol na povel „hadžime“ vytlačit protivníka z kruhu ven. 
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Celkově dvoudenní adaptační pobyt hodnotím kladně, oceňuji snahu instruktorů, kteří  

usilovali o naši zábavu a spokojenost, a také bych chtěla poděkovat naší třídní učitelce, která 

s námi byla ochotná jet a vše s námi absolvovat. 

Určitě se těším i na ostatní školní výlety a doufám, že jako kolektiv budeme fungovat. 

 

Dne 9. 9. 2019 jsem se se třídou 1L vypravili na adaptační pobyt do Baldovce. Sraz byl velmi 

brzo ráno, a to v 5:40 na hlavním nádraží, jelikož vlak nám jel v 5:59. Po půlhodinové cestě 

vlakem následovala cesta autobusem do Rozstání. Dále nás ale čekala cesta pěšky do  

Baldovce, ale zastihl nás déšť. Avšak díky ochotným zaměstnancům z Baldovce jsme se do  

samotného areálu dostali autem. 

Po příjezdu jsme si rozdělili chaty a ubytovali se. Chatky byli velice útulné a prostorné. 

V 10:00 jsme byli svoláni na první část hry. Rozdělili nás do čtyř týmů a mohla začít hra zvaná 

Pevnost Baldyard. Byly různá stanoviště, na kterých se vzájemně všechny týmy prostřídali. 

Poté všichni hladoví jsme se šli naobědvat a chvíli si odpočali. 

Po obědě nás čekla další část hry na stejném principu jako dopoledne. Hry byly opravdu 

různorodé, tudíž se v nich našel úplně každý. Pak už jen zasloužená večeře a uložení ke 

spánku. 

Další den začal snídaní a plní energie jsme se pustili do třetí části hry. Následoval oběd 

s trochou odpočinku a opět pokračování hry. V této části jsme se opravdu pobavili. Čekalo nás 

sumo, a to znamenalo oblečení do obleku, nafouknutí a dále snaha dostat soupeře z hracího 
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pole svými nafukouknutými obleky. Dokončili jsme zbytek stanovišť a dozvěděli se vyhlášení 

vítěze. Navečeřili jsme se a šli spát. 

Ráno nás čekalo brzké vstávání, abychom se mohli vydat na cestu zpět. Do Brna jsme 

dorazli okolo desáté hodiny a rozešli jsme se plní zážitků z adapťáku. 

Věřím v to, že se naše vztahy ve třídě alespoň trochhu zlepšily, a že jsme si to užili. 

 

Dnes je 9. 9. 2019, 4:30 ráno a jedu se svou novu třídou na střední do Baldovce na adaptační 

pobyt. Jelikož se ještě moc neznáme, tak mám obavy, ale věřím, že se lépe poznáme a vše si 

užijeme. 

Po srazu na vlakovém nádraží v Brně, jsme se vydali směr Blansko a následně směr  

Baldovec. Cesta rychle utíkala a za malý okamžik, jsme se ocitli v kempu. Po přivítání milými 

instruktory, nám začla první část naší dvoudenní hry Pevnost Baldyard. I přes některé nástrahy, 

jsme postupně zvládli i další části naší hry v průběhu dne. Pociťovala jsem, jak se kolektiv více 

spojil a já si začínala pamatovat více a více jmen mých spolužáků. Po večeři jsme byli na chatce 

a už si sdělovali poznatky z celého dne. 

Druhý den našeho adapťáku, po velmi vydatné snídani, jsme se spolu se znělkou Pevnosti 

Boyard odebrali na dopolední program. Aktivity ke hře Pevnost Baldyard byly druhý den  

mnohem zábavnější, ale znělka která hrála každých 20 minut už všem lezla na nervy. Ovšem 

díky té znělce jsme prožili spoustu výbuchů smíchu, jelikož nám, jak už jsem zmínila, opravdu 

lezla na mozek. Po dopoledním programu jsme šli na ne příliš dobrý oběd, ale jelikož jsme měli 

hlad, snědli jsme ho. Následovala krátká pauza, a poté již slíbený odpolední program. Tento 

odpolední program byl asi nejzábavnější ze všech. Možná to bylo tím, že už jsme se o dost 

lépe znali. Překvapilo mne, že jsme se už i vzájemně podpořili, dokázali se oslovit jménem  

a nebrali se už jako úplně cizí lidi, kteří byli hozeni do jedné třídy. Začínala jsem mít svoji 1L 

ráda. Bylo 17:45 a my už měli po odpoledním programu a čekali jsme pouze na vyhlášení  

výsledků naší hry. Tým, ve kterém jsem byla já se pyšnil jménem „Jak to máme vědět?“  

a skončili jsme nakonec druzí. Všichni jsme se ovšem těšili na tentokrát výbornou věčeři, na 

které jsme si pochutnali. Večer jsme se scházeli po skupinkách na chatkách a povídali si. Byl 

to super večer. 

11. 9. byl náš poslední den v Baldovci. V 7:00 ráno jsme vyšli z kempu na autobus. Po  

prospané cestě jsem se náhle ocitla v Brně. 

Když zpětně nad naším výletem přemýšlím, zjišťuji, že se nebylo čeho bát. I přes prvotní 

nejistotu a strach jsem si adapťák moc užila a konečně naučila 90 % třídy jménem. Tímto děkuji 

celé 1L za fajn adapťák. 
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Investigativní reportáž – Problém s hlodavci 

Autor: Jakub Kříž (4L) 

Hlodavci jsou velkým problémem letošní úrody. V letošním roce došlo k rapidnímu  

přemnožení všech hlodavců. Dochází k velkým škodám na půdách zemědělských družstev  

i na soukromých zahradách. Ovšem bránit se proti těmto škůdcům není jednoduché. Na 

mnoha místech na jižní Moravě zakázali ochránci přírody a myslivci plošné deratizace  

hlodavců. Právě kvůli této problematice jsme s naší televizí a časopisem navštívili Zemědělské 

družstvo Křižanovice. 

Křižanovice jsou malá vesnice poblíž Slavkova u Brna. A ani jim se bohužel problémy 

s hlodavci nevyhly. Při příjezdu do Křižanovic nás osobně přivítal sám ředitel družstva pan  

Ing. Voňka a řekl nám něco o tomto problému. 

,,Co vám budu povídat. Hlodavci jsou velkým problémem. Nejhorší je, že takový hraboš je 

celkem sobecké zvíře. On utrhne celé stéblo a vezme si z něj pouze jedno malé zrníčko. Zbytek 

potom odhodí. My se snažíme aspoň trochu bránit, ale bohužel to není tak jednoduché. Plošné 

deratizace nejsou úplně povoleny, protože otrávená myš může ohrozit na životě dravce, kočky 

a psy. Kolem našich polí chodí spoustu pejskařů a je to docela risk. Ano je pravda, že dnes se 

jedy na myši dělají tak, aby neohrožovaly dravce. Pokud dravec sní tak jednu nebo dvě otrávené 

myši, tak se nic nestane, ale když jde třeba pejskař s malým štěňátkem na procházku, tak ten 

malý tvoreček vezme do té tlamy úplně všechno. Takže ta otrava opravdu hrozí“. Řekl předseda 

Zemědělského družstva Křižanovice Ing. Voňka 
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Poznej svého učitele 

Autor: Redakce 

V této rubrice našeho časopisu máte možnost hádat, kdo z učitelů se skrývá za mladistvým 

vzhledem na fotce. V minulém čísle jsme Vám představili Mgr. Soňu Pazourkovou 😊.   
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Vyslechni svého učitele… Tentokráte s Janou Přibylovou 

Autor: Jakub Kříž (4L) 

 

Kde jste se narodila a kde momentálně žijete? 

Do svých 30 let jsem bydlela a pracovala v Kroměříži, nyní bydlím v Brně. 

Jak dlouho působíte tady u nás na škole? Kde jste působila předtím? 

Pracuji zde 18. rokem jako učitelka, předtím jsem učila na Konzervatoři v Kroměříži. 

Jakou vysokou školu (aprobaci) máte vystudovanou? 

Vystudovala jsem Filosofickou fakultu na Ostravské univerzitě, aprobaci čeština-angličtina  

a na Konzervatoři v Kroměříži jsem vystudovala hru na flétnu. 

Jaké učíte předměty a jaké jsou vaše další funkce na škole? 

Učím pouze angličtinu, učit zároveň dva předměty je nesmírně časově náročné. Pokud chcete 

být dobrý češtinář musíte číst a číst a také opravujete stohy diktátů a slohovek. Pokud chce 

být člověk dobrý angličtinář, měl by číst anglické knihy a sledovat současnou angličtinu. Tento 

jazyk se mění, přibývají nová slova, mluví se jinou angličtinou, než kterou jsem se učila na  

vysoké škole. Navíc mám ještě jeden obsáhlý předmět zájmu a tím je hudba, proto ve škole 

vedu hudební kroužek.  

Povězte nám něco k hudebnímu kroužku? Účastníte se středoškolských soutěží?  

Vystupujete i veřejně? Jaké máte největší úspěchy? 

Hudební kroužek má v současné době 11 členů, máme 6 zpěvaček, 3 kytaristy, klávesistku  

a od minulé středy hráčku na cajon:-). Scházíme se dvakrát  týdně v různých seskupeních,  

protože bychom se kvůli praxím, které mají hráči v různé dny, společně nesešli. Hrajeme  

a zpíváme popové a rockové písničky a mohli jste nás slyšet na různých školních akcích,  

např. v tělocvičně na vánočním vystoupení pro žáky, na vánočních trzích na náměstí Svobody, 

na soutěži To je talent, kterou pořádá TIC Brno a na Prezentaci středních škol na BVV. 

Největšího úspěchu dosáhly studentky 3C Lucka Koudelová a Eliška Sedláková v soutěži To 

je talent, kde předloni získaly 1. místo v kategorii dua. Za úspěch ale považuji i to, že se naše 

zpěvačky 2x dostaly do semifinále zlínské soutěže Czechtalent, kde v minulosti zvítězili např. 

Tomáš Klus nebo Dasha. V nejbližší době budeme soutěžit 30. 5. na brněnské Nové radnici  

v letošním ročníku soutěže To je talent, úspěšní maturanti nás uslyší na slavnostním  

vyřazování absolventů a v příštím roce plánujeme účast v internetové soutěži Česko zpívá, kde  

budeme potřebovat Vaše hlasy:-). Velké společné vystoupení  chystáme na maturitní školní 

ples 2020, kde se s námi bude pomalu loučit 6 členů- letošních studentů 3. ročníků. Ale věřím, 
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že se budou hře na nástroj a zpěvu věnovat i nadále, poznají díky hudbě mnoho přátel  

a povedou k ní své kamarády a později děti, což je cílem mého působení v tomto kroužku. Vím, 

že lidé, kteří dělají aktivně hudbu, se nikde ve světě neztratí:-). 

Co máte na naší škole ráda? 

Mám ráda své studenty, učím ve výborných třídách, kde jsou šikovní a pilní studenti.  A pak 

mám samozřejmě ráda všechny členy hudebního kroužku, jsme asi „taková normální hudební 

rodinka“. 

Co byste na škole naopak změnila? 

Mám výhrady k přijímání studentů v x-tých kolech přijímacího řízení, nemyslím si, že je to ku 

prospěchu jejich, učitelů a jejich spolužáků. Je to samozřejmě můj názor, se kterým další  

kolegové a studenti nemusí souhlasit. Jinak jsem na této škole spokojená. Mám příjemné  

kolegy a výborné žáky. 

Vzpomenete si, jaký jste byla student? Měla jste někdy nějakou důtku nebo sníženou známku 

z chování? Jestli ano, tak za co? 

Mí spolužáci ze základní a střední školy by asi řekli, že jsem byla šprt. 

Co vy a tělesné tresty? Jste pro nebo proti? Zavést či nezavést? 

Jsem mírumilovný člověk. Tělesné tresty u mě nepřichází v úvahu. Učila jsem na konzervatoři, 

kde jsem za 10 let působení nemusela zvednout hlas. Všechno šlo, učitelé učili, žáci studovali, 

protože sami chtěli. Nekřičím ani na této škole, pokud někdo není ochoten pracovat, dostane 

pětku. 

Jak se Vám komunikuje s rodiči? Zažila jste už nějakého rozzlobeného rodiče? 

Ano zažila jsem tatínka zubaře, který mi křičel do obličeje ze vzdálenosti 20 cm, protože jsem 

jeho synovi dala na vysvědčení z angličtiny čtyřku. Ale jiný tatínek mi zase kdysi přinesl 

v kapse na třídní schůzku jitrnici, protože jsem jeho dceři dala šanci opravit si známku. Bohužel 

mi jitrnici nedal. Protože se bál, co bych na to řekla. Dověděla jsem se to druhý den ve  

vyučování😊. 

Kdo nebo co v životě byl váš nejlepší učitel? 

Byla to paní učitelka Hájková, učila mě matematiku na základní škole, a přestože jsem  

humanitně založený člověk, naučila mě matematiku tak dobře, že jsem byla v okresním kole 

matematické olympiády. Tam jsem samozřejmě pohořela, protože jsme řešili příklady  

založené na logickém uvažování, ale s tím, co mě naučila si vystačím dodnes. Její metody se 

snažím používat i ve svých hodinách, což je: raději méně a pořádně, mnohokrát opakovat  
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a dát studentům šanci si známku opravit tolikrát, kolikrát chtějí. Byla to paní učitelka mladá, 

veselá, hodná a trpělivá.  

Co Vás nejvíce baví a na druhou stranu štve na této profesi? 

Baví mě různorodá práce. Učitel, když chce, může být velice kreativní, může si chystat do  

vyučování zajímavé věci, hodina pak strašně rychle uteče. Baví mě pracovat s mladými lidmi, 

mnozí mají spoustu nápadů a pozitivní energie. Zkusila jsem v životě i jiná zaměstnání,  

pracovala jsem např. v cestovní kanceláři, jako asistentka ředitele nebo jako realitní makléřka. 

Všechny tyto práce pro mě byly strašně stereotypní a nudné.  

Nemám ráda papírování, jsem roztržitá a bojím se, že nepřinesu včas a na správné místo 

správně vyplněný papír:-). Myslím si, že na prvním místě by měla být příprava do vyučování  

a občas mám pocit, že všechno ostatní je důležitější. A samozřejmě bych se vůbec nezlobila, 

kdyby se učitelům obecně zvýšil plat. 

Jaká akce, kterou pořádala naše škola, byla pro Vás nejzajímavější? 

Myslím, že pro naši školu je určitě nejvýznamnější Ceostátní soutěž první pomoci. Jednak je 

v ní zapojeno mnoho studentů školy a pak je určitě velkou motivací pro studium odborných 

předmětů. Ať chceme nebo ne, nejen od lékaře, ale i od zdravotní sestry se očekává, že bude 

kdykoli a kdekoli schopna odborně poskytnout první pomoc. 

Máte nějakého oblíbeného žáka? Jaká je Vaše oblíbená třída? 

Učím třídy 2.A, 2.B, 3.B a 4.C a ve všech mám samé oblíbené žáky😊. 

S jakým zaměstnancem školy, či pedagogickým kolegou nejvíce přátelíte? S kým se Vám  

nejlépe spolupracuje? 

Nejvíce se stýkám s kolegyněmi angličtinářkami, protože máme společný kabinet. Pomáháme 

si a vycházíme spolu výborně.  

Chtěla jste být učitelkou už od dětství? Pokud ne, proč jste se stala učitelem? 

Jako dítě jsem chtěla být zpěvačka, ale nemám dostatečný hlasový rozsah. Na konzervatoři 

jsme měli povinný pěvecký sbor a učitel, který rozřazoval studenty do hlasových skupin řekl, 

že mám vzácný rozsah – nemůžu (hlasově) ani nahoru ani dolů. Tam se můj sen rozplynul😊. 

Máte nějaký životní vzor? 

Potkala jsem v životě řadu mimořádných lidí. Měli, resp. mají řadu podobných vlastností, kvůli 

kterým se s nimi stýkám: všichni jsou velmi pracovití, mají skvělý smysl pro humor, dělají 

spoustu různých činností ve svém volném čase – sportují, věnují se hudbě, fotí, vaří pivo atd. 

Všechno dělají se zapálením a na víc než 100 %. Jedním z nich je např. i můj manžel, který se 

přesto, že je inženýr strojař, přihlásil do kurzu svařování. Po absolvování kurzu vyrobil  
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12-metrový plot před naším domem, u kterého se zastavují lidé z naší čtvrti a žádají mě  

o telefonní číslo na „toho člověka, co dělal ten plot“☺.  

Jaké máte ráda seriály a filmy? 

Mám ráda životopisné filmy, jako je např. Královna Alžběta apod. a hudební dokumenty  

o různých osobnostech a kapelách na ČT Art. Na televizi se jinak nedívám. 

Jakou posloucháte hudbu a máte oblíbeného interpreta? 

Poslouchám vážnou hudbu, ale i pop a rock. Mám všechny CD zpěvačky Kate Bush, je to  

geniální skladatelka, textařka a zpěvačka. Dnes je to dáma, která v šedesáti letech vyprodala 

za 15 min 22 koncertů v londýnském koncertním sále pro 10 000 diváků. Poslouchám, ale  

i další druhy hudby, různé nové věci, abych si na ně udělala vlastní názor. Bez hudby bych si 

svůj život neuměla vůbec představit.  

Jaké čtete knihy? 

Čtu bohužel minimálně, vlastně jenom o prázdninách. Čtu biografie hudebníků a mám ráda 

soudobou americkou satiru např. Toma Robbinse. Jeho knihy jsou dlouhé, ale neskutečně 

vtipné.  

Jaké máte koníčky? Provozujete nějaký sport? 

Mým koníčkem je angličtina a hudba, na nic jiného bohužel nemám čas a o prázdninách  

jezdím s rodinou na kole nebo na lyže. 

Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo a jaké naopak nemusíte? 

V týdnu chodím na obědy do vegetariánské restaurace, která je hned vedle naší školy. Mám 

ráda zeleninová jídla, která tam umí výborně připravit. Restaurace je blízko, naobědvám se za 

15 minut a neusnu po obědě ve vyučování. Ale o víkendu si s rodinou pochutnáme právě na 

těch jitrnicích a knedlu, vepřu, zelu. 

Co dělá taková učitelka, když má dva měsíce prázdnin? 

Nestíhá😊. Učitelky vaří pro své děti, které mají pořád hlad😊. Jeden celý měsíc ale většinou 

strávíme někde na cestách. Jezdíme na cyklo dovolenou do jižních Čech, kterou pravidelně 

začínáme nákupem knih v rodinném knihkupectví v Dačicích a pak jsme rádi, když nám aspoň 

pár dní prší, protože si můžeme číst😊. V srpnu jezdíme na poznávací 14denní dovolenou. Byli 

jsme např. v Holandsku, Francii, Maďarsku, Slovinsku a na Ukrajině.  

Jaké máte plány do budoucna? (5 až 10 let) 

Plány mám pořád stejné: aby všichni studenti mých tříd odmaturovali, nejlépe na nějakou  

slušnou známku, abychom nacvičili další písničky s hudebním kroužkem a třeba vyrazili na 

nějakou soutěž a rodinným plánem je vychovat ze dvou teenagerů dva slušné lidi.  
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A máme tady poslední otázku. Máte nějakou zajímavou nebo vtipnou historku z pedagogické 

praxe? 

Mám nekončící zásobu vtipů z opravování slohovek. Jedna z nezapomenutelných vět je ze 

slohovky Clothes. Studentka napsala: „My father wears a white skirt at the theatre.“ Tak jsem 

si jejího tatínka, kterého znám, v té bílé sukni v divadle představila😊. Určitě se někteří čtenáři 

právě pohoršují, že se směji žákům, ale já jsem ráda, že se jim takový pěkný vtip povedl. Jednak 

se oba pobavíme a zadruhé dotyčný stejnou chybu už nikdy neudělá. A autory těchto vtipů 

samozřejmě nikdy neprozrazuji.  
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Pozvánka do divadla na měsíc říjen 

Autor: Divadlo Polárka 
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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:  

I když je pěšec na předposlední řadě, bylo by chybou ho proměnit v dámu, protože pak by 

nastal pat, tedy remíza. Správné bylo postavit si vež! 

1. c8V Kd7 2. Dc7 mat! 

 

Řešení rébusu č. 2 z minulého čísla:  

Píseň č. 1: Wrecking Ball - Miley Cyrus 

Píseň č. 1: Shallow - Lady Gaga 

 

Zadání rébusu č. 1 

1) Začala nám škola a také hodiny matematiky. Dokážete vyřešit tuto úlohu? 
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Zadání rébusu č. 2 

2) Obrázek zachycuje romantický podzimní výjev, je v něm ale něco schováno. Najděte co! 

 

 

Zadání rébusu č. 3 

Prasátka 

Na obrázku vidíte několik prasátek v ohradě. Dokážete pomocí tří rovných čar rozdělit  

prasátka tak, aby bylo každé prasátko v samostatné ohrádce? 
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Kronika školy aneb co se událo ve škole za měsíce červen–září 

Autoři: Mgr. Jaroslav Mikyna a Mgr. Jana Urbánková 

Celostátní soutěž poskytovanie prvej pomoci v Lučenci (5. 12. 2019) 

Dne 5. června 2019 se žáci naší školy Pavel Bistrý, Jiří Synek a Jakub Sedlák zúčastnili finále 

Celostátní soutěže poskytovanie prvej pomoci na Slovensku v Lučenci pro střední  

zdravotnické školy. Jako trenér a učitelka první pomoci jsem měla možnost žáky na soutěži 

doprovázet. 

Soutěž probíhala v terénu i v prostorách školy ve městě Lučenci, který má 23 000  

obyvatel. Před samotnou soutěží, která je velmi prestižní, si soutěžící vylosovali pořadí a také 

doprovázející učitelé, stanoviště, kde působili jako rozhodčí. Celostátní soutěž na Slovensku je 

koncipována jako třetí kolo soutěží školních. Žáci zdravotnických škol prochází školním kolem, 

krajskými koly a z kol krajských vítězové postupují do celonárodní soutěže. Každým rokem 

soutěž připravuje ta škola, jejichž žáci vyhráli soutěž celonárodní. 

 

V celonárodní soutěži bylo osm stanovišť. Bohužel jsem si vylosovala situaci autonehoda 

a srážka motoristy a tak jsem náš tým mohla vidět pouze v této situaci. Objektivita celé  

soutěže je prioritou a tak, když Váš soutěžní tým dorazí na stanoviště, kde působíte, musíte 

odstoupit ani nesmíte fotit a hodnotit. Musím se přiznat, že bych toho ani nebyla schopna, 

svým svěřencům jsem nejen fandila, ale také jsem byla dojatá, jak situaci vzorně zvládali,  

dokázali se velmi rychle v nepřehledné situaci zorientovat, komunikovali s postiženými  
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laskavě a chytře, dávali pozor na detaily. Přestože pár chyb udělali, byla jsem na ně pyšná, ze 

soutěžních družstev, která jsem mohla vidět, byli nejlepší.  

Hoši, ale byli rozladěni, ve zkoušce zručnosti prý neobstáli – měli vyrábět z hydrofilního 

mulu tampony na čas a byli v koncích. Na Slovensku se velmi šetří materiálem a tak žáci  

a sestry na odděleních stále vytváří mulové tampony různých velikostí, což pro nás v České 

republice je už něco nepředstavitelného. Také prý testy zdatnosti nedopadnou nejlíp… 

 

Do lepší nálady mne dostal až hlavní garant soutěže, záchranář a autor mnohých knih  

o první pomoci MUDr. Nagy, který mi řekl, že, když kluci doresuscitovali (model byl napojen na 

PC, a resuscitovalo se 10 minut) porotci - záchranáři vstali a chlapcům zatleskali. 

Přesto, že jsme do poslední minuty před vyhlášením nic nevěděli a Pavel, Jirka i Jakub měli 

smíšení pocity, tak jsme byli všichni plní pěkných dojmů a zážitků.  

Vyhlášení výsledků soutěže probíhalo ve škole a pan ředitel školy, prezident asociace 

středních škol na Slovensku Mgr. Miroslav Sekula nezačal vyhlašovat s úsměvem. Měli jsme 

pocit, že snad dokonce naštvaně. Byla to však jen hra. Vy už asi tušíte proč. 

Naše družstvo obsadilo fantastické první místo. Krásný broušený pohár, diplomy  

a medaile pro nás pak rozdával s velkým obdivem a laskavostí. Dokonce uznal, že žáci ze  

Slovenska, se mohou od našich chlapců mnohé učit. 

Dovolte mi na závěr poděkovat nejen naší paní ředitelce PhDr. Zuzaně Číkové, která nás 

na Slovensko vyslala a v našich aktivitách podporuje, ale také všech, kteří se mnou Pavla, Jirku 

a Kubu vzděláváte a vychováváte. Dosažený výsledek patří také Vám. 
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XXIV. ročník Celostátní soutěž první pomoci (10. – 11. 6. 2019) 

Ve dnech 10. a 11. června 2019 proběhl na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská,  

příspěvkové organizaci, XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci pod záštitou hejtmana 

Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. Soutěž byla rozhodnutím č. 0105/8/SOU/2019 

dotována z MŠMT.  
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Soutěž zahájila v 9.00 hod. PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy 

Jaselská. Zahájení XXIV. ročníku Celostátní soutěže první pomoci se zúčastnila  

JUDr. Jana Pejchalová, radní Jihomoravského kraje, a další významní hosté. 

Soutěžilo 32 družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky a 1 družstvo ze  

Slovenska ze zdravotnické školy v Trenčíně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – kategorie 

středních a kategorie vyšších zdravotnických škol. Celostátní soutěž první pomoci probíhala 

ve dvou dnech. 

Každý rok se snažíme o inovaci soutěže a aplikaci nejmodernějších poznatků z oblasti 

poskytování první pomoci. Úkoly pro soutěžící družstva se stále více přibližují realitě. Hodnotící 

tříčlenná komise byla složena z řad lékařů, záchranářů, zdravotníků a z odborných pedagogů. 

Soutěžní družstva musela projít stanovišti umístěnými na Obilním trhu, v parku pod  

Špilberkem, v hudebním klubu Music LAB na Opletalově ulici, ale také ve sklepních prostorách 

naší školy na ulici Jaselská. Tříčlenná soutěžní družstva se opět musela potýkat s úrazy venku,  

domácími poraněními, mimořádnými situacemi nebo akutními interními stavy. 

Soutěž jsme doplnili o testy zdatnosti a vědomostní test pro všechny účastníky. Soutěžící 

byli po ukončení soutěžního úkolu ihned vyrozuměni o chybách, kterých se během  

poskytování první pomoci dopustili.  

 

XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci byl medializován. Již v dopoledních  

hodinách prvního soutěžního dne mohli diváci ČT 24 sledovat online přenos soutěže i s jejím 

zahájením, o které se postarala PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy 
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Jaselská. Také rozhlasová stanice Radiožurnál během druhého soutěžního dne v hlavních 

zprávách informovala o právě probíhající celostátní soutěži. 

Cílem organizátorů soutěže první pomoci bylo připomenout všem lidem, jak důležité je 

umět včas a kvalitně poskytnout první pomoc. Je nutné si uvědomit, že život máme každý jen 

jeden. Je škoda, pokud život končí jen proto, že na místě neštěstí nebyla poskytnuta první  

pomoc včas, kvalitně nebo nebyla poskytnuta vůbec. 

V tomto roce stejně jako v minulých letech obdržela všechna soutěžní družstva krásné 

ceny. Ještě než se všichni soutěžící rozjeli do svých domovů, pozvala ředitelka školy  

PhDr. Zuzana  Číková odborné učitelky na Celostátní odbornou konferenci první pomoci, která 

se bude konat v říjnu 2019. Následně vyhlásila XXV. ročník Celostátní soutěže první pomoci, 

který se bude konat 8. a 9. června 2020 na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská,  

příspěvkové organizaci.  

(PhDr. Zuzana Číková) 
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Více fotek – https://drive.google.com/drive/folders/1xz6FzEfqL5pw-a7F_YxHxHShePxIpogi 

https://drive.google.com/drive/folders/1xz6FzEfqL5pw-a7F_YxHxHShePxIpogi
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Slavnostní vyřazení (6. 6. 2019) 

Dne 6. 6. 2019 od 10 hodin proběhlo slavnostní vyřazení našich absolventů. Vyřazení se 

letos konalo ve slavnostním duchu v prostorách univerzitního kina Scala v Brně. Úspěšní  

absolventi všech oborů studia Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. se přišli rozloučit 

se svými třídními učitelkami a vedením školy. Dojemnou atmosféru dotvářeli rodiče a další 

příbuzní žáků.  

 

Slavnostní akt moderovala Mgr. Martina Cahová. Po úvodním slovu ředitelky školy  

PhDr. Zuzany Číkové si z rukou třídních učitelek převzali žáci tolik očekávané maturitní  

vysvědčení. Slavnostní dojem doplnilo  vystoupení hudebního kroužku školy pod vedením  

Mgr. Jany Přibylové. Na závěr dostali slovo i naši žáci Jan a Matěj Pachlopníkovi, kteří za 

všechny poděkovali učitelům i rodičům za velkou podporu během jejich studia. 

Všechny třídní učitelky vyprovodily svoje svěřence do života a užívaly si vzpomínkovou  

prezentaci fotografií ze společného školního života. 

Z atmosféry v sále byl zjevný pocit hrdosti pedagogů a rodičů na žáky, kteří úspěšně složili 

všechny části maturitní zkoušky 

Věříme, že na tento den budou všichni přítomní po celý život vzpomínat. Akce byla  

zakončena studentskou hymnou. 

(Mgr. Hana Dvořáková) 
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Více fotek naleznete na – https://www.szs-jaselska.cz/aktivity-skoly/slavnostni-vyrazeni/ 

https://www.szs-jaselska.cz/aktivity-skoly/slavnostni-vyrazeni/
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Celostátní odborná konference ošetřovatelství – pediatrie (13. 6. 2019) 

Odborná konference zahájena 9:00 hod. úvodním slovem ředitelky školy  

PhDr. Zuzanou Číkovou a celou konferencí provázela Mgr. Martina Cahová, předsedkyně  

metodického sdružení ošetřovatelství. 

Úvodem přednesla vrchní sestra Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Bohunice  

velice zajímavou přednášku na téma Popáleniny u dětí. Fotografie popálených dětí následkem 

úrazu na nás hluboce zapůsobily. Další neméně zajímavou prezentaci nazvanou Desatero  

sestry v péči o dítě s diabetem mellitem uvedla staniční sestra odd. 48 Dětské nemocnice FN 

Brno. MUDr. Jan Máchal, lékař z Dětské nemocnice FN Bohunice, hematologického oddělení, 

přednesl přednášku na téma Poruchy koagulace u dětí. Specifická problematika onemocnění 

hemofílií zaujala svým odborným obsahem a zajímavostmi z této oblasti.  

 

Přímo detektivní rozuzlení nám se svým příspěvkem Přála bych si kojit, ale… připravila 

MUDr. Beáta Bajáková, lékařka Dětské nemocnice, chirurgické kliniky FN Bohunice.  

Představení vzácné diagnózy bylo velmi zajímavé. Život s cystickou fibrózou si pro nás  

připravila Mgr. Ingrid Janková, dětská sestra odd. 69 FN Bohunice. Přednášku doplňovaly  

výpovědi pacientů s cystickou fibrózou. 

Následovala přestávka na občerstvení a pustili jsme se do odpoledního celku, který  

zahajovala Naďa Svobodová, sestra z kožního odd. 67 Dětské nemocnice FN Bohunice. Své 

bohaté sesterské zkušenosti na kožním oddělení nám prezentovala a doplnila spoustou  

zajímavých fotodokumentací z praxe. Na samý závěr konference byla velice zajímavá  

přednáška Mgr. Michaely Malé, staniční sestry chirurgického a ortopedického odd. 16 Dětské 
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nemocnice FN Bohunice, na téma Ortopedické vývojové vady. Také tato přednáška byla  

doplněna bohatou fotodokumentací. 

 

Po každé přednášce následovala bohatá diskuze a účinkující se rádi podělili o své  

mnohaleté zkušenosti a o novinky v medicínských oborech. 

Celostátní konference ze zúčastnilo 31 odborných učitelek a třída ZA 2.C. Konference se 

setkala s velkým ohlasem jak u odborných učitelek, tak i u žáků naší školy. 

 

(Mgr. Jitka Vyhňáková) 
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Sportovní den (20. 6. 2019) 

Dne 20. 6. 2019 se konal Sportovní den pro žáky druhých ročníků naší školy. Tento projektový 

den proběhl na venkovních hřištích areálu školy. Každá třída si ze svých řad zvolila svoje  

zástupce, kteří je reprezentovali v daných disciplínách. Všechny třídy mezi sebou soutěžily 

v jednotlivých atletických, dovednostních a herních disciplínách. Jednalo se o Jacíkův celostní 

motorický test, přeskoky přes švihadlo za minutu, člunkový běh na 80 m, sprint na 50 m  

a turnaj v přehazované. V přehazované měla každá třída jedno družstvo až na třídu 2L, která 

kvůli velkému počtu žáků měla dovoleno mít dvě družstva. 

Žáci se zhostili všech disciplín na výbornou a předvedli vynikající sportovní výkony, za 

které jim patří uznání. Největší drama proběhlo na sprintu 50 m dívek, kdy první tři závodnice 

se dokázali vměstnat do pouhých čtyř setin sekundy. Celkové hodnocení tříd pak ovládla třída 

2C, za nimi skončila třída 2L a na třetím místě se umístila třída 2S. Věříme, že si všichni tento 

Sportovní den užili, a že se celá akce obešla bez vážnějších zranění.  

 

Výsledky jednotlivých disciplín 

Jacíkův celostní motorický test – holky 

Jméno Třída Počet 

Andrea Kindlerová 2C 78 

Šarlota Fortelná 2C 74 

Valérie Výletová 2L 69 

 

Jacíkův celostní motorický test – kluci 

Jméno Třída Počet 

Karel Krčál 2C 72 

Jiří Gardavský 2S 61 

Zdeněk Vráblík 2B 58 

 

Švihadlo – holky a kluci 

Jméno Třída Počet 

Veronika Hodya 2C 173 

Alena Jarolímová 2L 150 

Bára Němcová 2L 147 
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Člunkový běh – holky 

Jméno Třída Čas 

Simona Linnerová 2L 17,87 

Sandra Škorpilová 2S 18,17 

Aneta Pazourková 2L 18,37 

 

Člunkový běh – kluci 

Jméno Třída Čas 

Jiří Gardavský 2S 16,35 

Karel Krčál 2C 16,63 

Zdeněk Vráblík 2B 18,35 

 

50 m – holky 

Jméno Třída Čas 

Natálie Dudová 2A 7,37 

Gabriela Sedláčková 2A 7,40 

Simona Trtílková 2L 7,41 

 

50 m – kluci 

Jméno Třída Čas 

Jiří Gardavský 2S 6,50 

Karel Krčál 2C 6,55 

Jidřich Šipka 2L 6,78 

 

Přehazovaná 

1. místo 2B 

2. místo 2C 

3. místo 2LB 

 

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Více fotek – https://www.szs-jaselska.cz/projekty/projektove-dny/sportovni-den/ 

https://www.szs-jaselska.cz/projekty/projektove-dny/sportovni-den/
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Sportovní den pro 1. ročníky (20. 6. 2019) 

Dne 20. 6. 2019 se konal Sportovní den pro 1. ročníky s programem míčových her  

a pochodového cvičení. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Žáci si kromě pochodového cvičení 

zahráli turnaj v přehazované, vyzkoušeli hru Ringo a Frisbee. Nejlepší studenti získali ocenění 

formou medailí. Účast byla hojná, téměř plný počet žáků. Počasí nám přálo, sportovní den se 

vydařil a účastníci si jej užili. 

1. skupina 2. skupina 3. skupina 

Brno Líšeň - Mariánské Údolí Brno Královo Pole a Ořešín Brno Pisárky 

Třídy: 1.A, 1.B, 1.S  Třídy: 1C, 1.D Třídy: 1.L 

Vedoucí: Mgr. Iveta Vilimová Vedoucí PaedDr. Ivana 

Laslová 

Vedoucí: Mgr. Eva Matějková 

Ph.D. 

 

 

   

Více fotek – https://www.szs-jaselska.cz/sportovni-den-pro-1-rocniky/ 

https://www.szs-jaselska.cz/sportovni-den-pro-1-rocniky/
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Závěrečná zpráva ze Summitu Světových škol (18. 6. 2019) 

Dne 18. 6. 2019 se konal v Centru současného umění DOX v Praze I. ročník Summitu  

Světových škol. Zúčastnilo se ho kolem 120 zástupců ze 40 mateřských, základní i středních  

škol. 

Globálním tématem pro letošní rok byla chudoba. Jako garant projektu Světová škola  

vystoupila Leila Abbas, která již 30 let aktivně poukazuje na problematiku chudoby. Dalšími 

významnými osobnostmi akce byli pan Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni,  

Michal Broža, ředitel informačního centra OSN, Jan Mrkvička, ředitel humanitární a rozvojové 

sekce, kteří se také k této problematice vyjádřili. V dopoledních hodinách jsme shlédli krátká 

videa natočená z řad žáků různých škol  na téma chudoba. Po té bylo certifikováno 12 škol, 

které letos splnily všechny podmínky k tomu, aby se staly světovými. V krásných prostorách 

Centra současného umění DOX se tyto školy prezentovaly svými worshopy.  

V odpoledních hodinách proběhla velice zajímavá debata na téma chudoba v ČR i ve 

světě. Hostem byl Tomáš Lindner, reportér časopisu Respekt a Kristýna Svatá ze vzdělávacího 

programu Varianty, Člověk v tísni. 

Z řad našich žáků se akce účastnila Veronika Tučníková, Klára Valtošová  

a Linda Khadashová z 2L. 

Načerpaly velice prospěšné informace a inspirovaly se ze zkušeností jiných škol. Celá 

akce byla velice vydařená a poučná, a to jak pro žáky, tak i pro pedagogy. 

 
(Mgr. Iva Lambova) 
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Soutěž první pomoci v Jihlavě s mezinárodní účastí (19. 6. 2019) 

Ve dnech 19. a 20. června 2019 se žáci naší školy Antonín Sovadina, Soňa Dohnalová,  

Patricie Čajková a Sabina Jusková zúčastnili Soutěže první pomoci s mezinárodní účastí,  

kterou pořádala Střední zdravotnická škola v Jihlavě. Soutěž probíhala v Mladém Břišti.  

Soutěžní družstva poskytovala první pomoc v terénu na deseti stanovištích a žáci naší školy 

se umístili na krásném 12. místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 
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(Mgr. Hana Kašparovská) 
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Kraj Bez Plastu (26. 6. 2019) 

Akce byla uspořádána v prostorách školy a byla určena pro žáky 8. ročníků ZŠ Úvoz,  

ZŠ Cyrilometodějská a žáky 1. a 2. ročníků naší školy. 

Stanoviště: 

Dvorana – interaktivní prezentace na téma plasty a životní prostředí. Moderátorem prezentace 

byl žák Jakub Kříž. Prezentace byla zaměřena na zamořování životního prostředí, zvláště moří 

a oceánů, plasty. 

Učebna 37 – žáci soutěžili ve vědomostní soutěži AZ kvíz. Otázky připravily Mgr. Bartošková 

a Ing. Hartmanová. Za účast byli žáci odměněni malou zdravou sladkostí. 

Učebna 26 – tvoření z plastů. Žáci si z plastového odpadu tvořily drobné plastiky, obrázky  

a dárky. Tvoření koordinovaly kolegyně Mgr. Hanušová a Mgr. Matějková. 

Klubovna – sloužila k zajištění pitného režimu. PhDr. Madudová se žákyněmi připravila  

k dispozici džbány s vodou ochucené citronem a mátou. 

Chodby školy – na chodbách byly instalovány pod vedení Mgr. Otavy prezentace o plastech 

(výroba, využití a likvidace). Prezentace obsahovala možnosti recyklace plastů a formy  

správného způsobu likvidace. 

Stánek – ukázky výrobků z recyklovaného plastu s možností si výrobek zakoupit. 

Fair trade – prezentace aktivit v oblasti fair trade Magistrátu města Brna. 

Při hodnocení akce se realizační tým shodl, že se podařila, jen její termín by příště měl být dříve 

než na samém konci školního roku. 

 

(Mgr. Zuzana Bittnerová) 
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Více fotek – https://www.szs-jaselska.cz/projekty/projektove-dny/environmentalni-den/ 

https://www.szs-jaselska.cz/projekty/projektove-dny/environmentalni-den/
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Stáž v Pflegewerk Berlín (16. 6. – 27. 9. 2019) 

Ve dnech od 16. 6 do 27. 6. 2019 proběhla odborná stáž v centru pro seniory Pflegewerk  

v Berlíně. Praktika se účastnili čtyři žáci 3. ročníků oboru zdravotnický asistent. Stáž byla  

zaměřena na získávání nových poznatků v ošetřovatelské péči, na procvičování německého 

jazyka a na poznávání pamětihodností hlavního města Německa. 

 

Žáci pracovali v ranní směně od 6.00 do 13.00 pod vedením odborné učitelky a zabývali se 

ošetřovatelskou péčí o klienty dle modelu Moniky Krohwinkelové. Součástí jejich praktika byla 

také sociální aktivizace klientů. 

V odpoledních hodinách navštívili žáci tyto památky Berlína – Alexanderplatz,  

Fernsehturm, světové hodiny, Neptunova kašna, památník holokaustu, hotel Adlon,  

Brandenburger Tor, Hauptbahnhof, Říšský sněm, ulici Unter den Linden, Siegesäule,  

Museumsinsel, výlet parníkem po Sprévě, návštěva jezera Wannsee, Plötzensee, 

Oberbaumbrücke, East Side Gallery, Berlínská zeď, Molecule man, Berlínský dóm, Humboltova 

univerzita a Tiergarten. Po ukončení stáže obdrželi žáci certifikát stáže.  
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Adaptační pobyty 

V letošním školním roce naše školní poradenské pracoviště za podpory ředitelky školy  

zorganizovalo pro žáky prvních ročníků, denní formy studia, vícedenní adaptační pobyty.  

Adaptační pobyty se konaly v termínu od 9. 9. do 18. 9. 2019.  

Třída 1. D se svou třídní učitelkou a výchovnou poradkyní jako jediná odjížděla na  

adaptační pobyt do rekreačního střediska Nesměř. Tento pobyt vedli zkušení lektoři, bývalí 

studenti z Gymnázia Elgartova, tzv. peeři, viz webové stránky https://peer2peerelg.wix-

site.com/mysite. Jejich program byl prioritně zaměřen na třídu jako celek, s cílem prolomit ledy, 

stmelit kolektiv a vybudovat důvěru za pomoci nejrůznějších psychologických  

a seznamovacích her či jiných zajímavých aktivit. Z pohledu školního výchovného poradce 

mohu jenom potvrdit to, že na pobyt jela třída, která se téměř neznala, a z pobytu odjížděl 

stmelený kolektiv, který má nejen dobré vztahy mezi sebou, ale i důvěru ke své třídní učitelce.  

Ostatní třídy – 1. A, 1. B, 1. C, 1. S a 1. L – postupně odjížděly s pracovníky školního  

poradenského pracoviště na adaptační pobyt do rekreačního střediska Baldovec. Na Baldovci 

na ně již čekal instruktor a dobrodružná hra Baldyard, jejíž název pochází ze známé televizní 

soutěže Pevnost Boyard. Žáci v jednotlivých třídách byli rozděleni do týmů a navzájem mezi 

sebou soutěžili. Tato hra byla zajímavá především v tom, že si jednotliví žáci mohli ověřit své 

schopnosti a důvtip při řešení různých problémových soutěží.  

Adaptační pobyty napomohly k vzájemnému poznání žáků mezi sebou a tím také  

podpořily vznik přátelského klimatu, které se snažíme ve škole budovat jako prevenci sociálně 

patologických jevů. 

 

(Mgr., Bc. Jana Soudková – školní výchovný poradce) 

https://peer2peerelg.wixsite.com/mysite
https://peer2peerelg.wixsite.com/mysite
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Více fotek naleznete na – https://www.szs-jaselska.cz/projekty/projektove-dny/adaptacni-den/ 

https://www.szs-jaselska.cz/projekty/projektove-dny/adaptacni-den/
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Burza učebnic (19. 9. 2019) 

Dne  19. 9. 2019 ve 14.05 proběhla v učebně č. 26 „Burza učebnic“. Již při zahájení byla 

učebna plná žáků, kteří nabízeli učebnice k prodeji. Zájemců ze strany kupujících bylo  

zpočátku také dost. Kupujícími byli především žáci z prvních ročníků, ojediněle žáci z vyšších 

ročníků. Během krátké doby měli žáci nakoupeno a po půl hodině byla učebna vyjma  

prodávajících téměř prázdná. Je škoda, že zájemců bylo tak málo. Snad se nám podaří v příštím 

školním roce nastavit burzu učebnic efektivněji.  

 

    

(Mgr., Bc. Jana Soudková – školní výchovný poradce) 
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Burza kroužků na školní rok 2019/2020 (23. 9. 2019) 

Dne 23. 9. 2019 od 14.10 do 15.00, proběhla v učebně č. 37 Burza kroužků, na které se  

prezentovaly zájmové kroužky pro žáky SZŠ Jaselská na školní rok 2019/2020. Burza 

kroužků byla zaměřena na celé spektrum zájmů pro všechny žáky střední školy. Žáci si vybírali 

z nabídky 16 kroužků. Nabídnuty jim byly kroužky orientovány nejen zájmově jako  

např. kroužek výtvarný, taneční, hudební, ale převažovala nabídka kroužků vzdělávacích např. 

kroužek matematiky, chemie, biologie, somatologie, ošetřovatelství a anglického jazyka.  

Kroužek anglického jazyka je pro určen pro žáky 1. až 4. ročníku. Velký zájem u žáků měl  

kroužek Maskování v První pomoci. Nově byl také v nabídce Zahradnický kroužek, Vyšetřovací 

metody ve zdravotnictví a Historický kroužek.  

 

Burza byla, tak jako v loňském školním roce, zorganizována po výuce. Byli zde přítomni žáci, 

kteří reprezentovali své kroužky, např. kroužek První pomoci a také někteří vedoucí kroužků 

např., Mgr. Přibylová, která vede kroužek hudební. Žáci byli v dostatečném předstihu  

informování o Burze kroužků na nástěnce SK, třídnických hodinách a na vstupní informační 

elektronické tabuli v přízemí školy. Burzy se především zúčastnili žáci, kteří měli zájem  

o prezentované kroužky. Zajímali se o náplň a rovněž o jejich časový rozpis. První hodiny 

kroužků budou otevřené pro všechny další nerozhodnuté zájemce. Pevně doufám, že se  

zapojí i žáci, kteří stále váhají. Přeji jako již tradičně všem účastníkům Burzy, zejména žákům 

zapsaným v kroužcích příjemný začátek, hodně vytrvalosti a vedoucím kroužků optimismus  

a energii do celého školního roku.          
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(Mgr. Romana Hanušová)  
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