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Přehled nadcházejících školních akcí 

na měsíc květen 

 

22. ročník celonárodní veřejné sbírky „Český den proti rakovině“ (16. 5. 2018) 

Dne 16. května 2018 se naše škola opět zapojí do celonárodní veřejné sbírky „Český 

den proti rakovině“. Ústředním tématem letošní sbírky je rakovina tlustého střeva. Sbírka je 

organizována prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Pořadatelem sbírky je Liga proti 

rakovině, organizačně sbírku zajišťuje agentura Arcadia. 

Odborná konference (1. 6. 2018) 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace a Profesní 

odborová organizace unie zdravotnických pracovníků zvou na celostátní odbornou konferenci 

na téma: „Specifika sociální práce s klienty se smyslovým postižením“. 
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Zajímavé kulturní akce v Brně  

na měsíc květen 

Lužánecký Guláš Fest 2018 (12. 5. 2018) 

Letos už po čtvrté se uskuteční již tradiční festival pro všechny příznivce dobrého jídla, 

pití a zábavy v Lužáneckém parku. Tohle klání o nejlepší masový guláš předpokládá více než 

dvacet čtyř-členných týmů, které se budou snažit uvařit nejlepší guláš.  

Vstupné je 120 Kč a v ceně je 1 porce guláše, degustační set a kupón do tomboly. 

Soutěž je koncipována jako otevřená, zúčastnit se tedy mohou jak amatérské, tak 

i profesionální týmy. Každý z návštěvníků akce se stane součástí veřejné poroty tím, že vhodí 

hlasovací tiket do urny soutěžního týmu, od kterého mu nejvíce zachutnal guláš. Vítězem se 

stane soutěžní tým s největším počtem hlasovacích lístků. V průběhu celého dne bude 

připraven také bohatý doprovodný kulturní  program ve spolupráci s Městským divadlem 

Brno a dalšími partnery akce. 

Slovanská epopej (26. 5. 2018 – 17. 6. 2018) 

Na brněnském výstavišti v pavilonu H bude probíhat výstava slavné Slovanské epopeje 

Alfonse Muchy. Včetně unikátní výstavy ukážou organizátoři i jedinečnou sbírku plakátů, 

které rovněž vytvořil Alfons Mucha. Celá akce je součástí festivalu RE:PUBLIKA. Cena 

vstupenky na výstavu je 150 Kč.   

Ninja Factor (12. 5. 2018) 

Na výstavišti proběhne závod, který všichni známe z televize, ale na živo ho u nás jen 

tak nikdo neviděl. Na 120 metrech závodníky čeká 7 různých překážek, které prověří všechny 

jejich schopnosti. Přihlásit se může jak jednotlivec, tak celý tým. Akce je součástí dalších 

kvalifikačních Ninja Factorů, které proběhnou v Praze a Ostravě. Více informací naleznete na 

internetových stránkách akce – ninjafactor.com 

4. narozeniny Sono Centra: LUCIE & Futurum (23. 5. 2018) 

Brněnské Sono Centrum bude slavit 4. narozeniny a pro své návštěvníky si připravilo 

jediný klubový koncert letošního roku legendární české kapely Lucie a brněnské kapely 

Futurum v čele s Romanem Dragounem. Více informací naleznete na stránkách akce – 

https://www.sonocentrum.cz/event/4-narozeniny-sono-centra-lucie-futurum/  

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Toulavé boty 

 

Kuba (Kubánská republika) 

 
 Vážené soudružky a vážení soudruzi, přijměte pozvání do kolébky socialismu a perly 

Karibiku. Květnové číslo Jaselského kurýra Vás, milí čtenáři, zavede prostřednictvím 

cestovatelské rubriky Toulavé boty na daleký západ a společně budeme odhalovat krásy Kuby 

– jedné z mála zemí, kde stále perfektně funguje socialismus a do které jsme mohli za dob 

komunistické nadvlády výjimečně cestovat za studiem či poznáním. 

 Kuba je ostrovní stát ležící v souostroví Velké Antily (jedná se o největší ostrov 

celého Karibiku). Jejím nejbližším sousedem jsou Spojené státy americké – konkrétně 

floridský Key West, o kterém byl listopadový a prosincový cestopis. Velkou zajímavostí jistě 

je, že se na Kubě nachází známá zátoka Guantanámo s americkou vojenskou základnou, 

kterou si zde Státy pronajaly v roce 1901 na časově neomezenou dobu a tento pronájem trvá 

do dnešní doby (na Guantanámu jsou vězněni známí teroristé z organizace Al-Kajda). Ostrov 

je oblíbenou výletní destinací pro turisty a trampy z celého světa díky svým bílým písečným 

plážím, stálému karibskému podnebí, krásným horám s bohatou faunou a flórou 

a v neposlední řadě díky určité izolovanosti od okolního světa. Pořád se jedná o jeden z mála 

socialistických států na světě, jehož obyvatelé mají omezené možnosti cestování do zahraničí, 

internetové i telefonní spojení nejsou takovou samozřejmostí jako ve zbytku světa apod. Na 

druhou stranu zde vládne pohoda a klid, každý má práci, kriminalita je na velmi nízké úrovni, 

systém školství a dotací pro talentované studenty či sportovce má špičkovou úroveň 

(podívejte se, kolik je úspěšných sportovců a držitelů olympijských medailí právě z Kuby), 
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země je schopna pokrýt potřeby svých občanů v podobě produkce potravin, průmyslu 

a nerostného bohatství. 

 Patrně každý z Vás někdy o Kubě slyšel, spousta našich babiček a dědečků dokonce 

na Kubu zavítalo díky obdobnému státnímu systému, který na našem území fungoval desítky 

let. Za dob komunismu na našich univerzitách studovali nadaní studenti z Kuby, zatímco naši 

talentovaní studenti zdokonalovali španělštinu na jedné z univerzit v hlavním městě Havanně. 

Populární zpěvačky (Pilarová, Vondráčková) jezdily na Kubu zpívat slavnému vůdci Fidelu 

Castrovi, a pokud jste ani o jedné z těchto skutečností neslyšeli, jistě se k Vám donesla zpráva 

o dlouholetém konfliktu mezi Kubou a Spojenými státy, který se trochu podařilo vyřešit za 

vlády prezidenta Obamy (v dnešní době už mají občané USA možnost navštívit Kubu jako 

individuální turisté, pořádají se okružní plavby na velkých zaoceánských lodích z Miami 

kolem celého ostrova, dochází k uzavírání spolupráce o vzájemném obchodu či v oblasti 

průmyslu). Ještě to bude běh na dlouhou trať, ale ledy byly prolomeny a snad se všechno 

k dobrému obrátí. 

 

Výhled na moře z pokoje hotelového komplexu na Varaderu. 
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Ostrov jsem navštívil v loňském roce začátkem března a mohu tento termín vřele 

doporučit. Obecně byste měli celou karibskou oblast navštěvovat od konce října do konce 

března – v letních měsících hrozí riziko hurikánů a nestabilního počasí (zrovna v září 

loňského roku zasáhl Kubu hurikán Harvey, který naštěstí způsobil menší škody, než 

v sousedním Porto Riku nebo Saint Marteenu). Pro svůj pobyt na Kubě jsem si zvolil známé 

letovisko Varadero, které se nachází v severní části ostrova, jedná se o několik desítek 

kilometrů dlouhý poloostrov, podél kterého se rozprostírají nádherné písečné pláže 

s hotelovými komplexy. Tato oblast je pro běžného Kubánce zapovězena – vstupovat 

a pracovat zde mohou pouze dokonale prověření lidé z lepších rodin, aby nedocházelo 

k narušování skvěle fungujícího socialistického systému (kdyby každý Kubánec viděl veškerý 

luxus na Varaderu, uvědomil by si, že zas tak blaze se mu v zemi nežije). Pokud chcete prožít 

příjemný týden nebo dva v krásném prostředí, jste zvyklí na kvalitní služby a máte rádi 

odpočinek spojený s koupáním a konzumací všemožných specialit – doporučuji zvolit právě 

Varadero. Všechny ostatní oblasti ostrova jsou spíše pro milovníky treku a dobrodružství (je 

zde méně hotelů, infrastruktura je na špatné úrovni, hygienické podmínky neodpovídají 

běžným standardům apod.). 

 

Další ukázka výhledu z pokoje – malý domek na pravé straně je svatební kaple pro hosty. 
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Seznam věcí, které musíte vidět nebo udělat, pokud navštívíte Kubu  

 V této části cestopisu bych Vám rád doporučil místa, která byste neměli vynechat, 

pokud jednou vyrazíte objevovat krásy Kuby. Zároveň si také dovolím doporučit věci, které 

musíte vyzkoušet nebo zažít, aby byl Váš zážitek z ostrova skutečně autentický. Takže si 

zapněte pásy a vyrážíme! 

Projižďka v americkém bouráku – naprostá povinnost. Jedná se o skutečný paradox 

– Kuba byla dlouhá léta v izolaci od okolního světa, neměla absolutně žádné styky 

s Amerikou, ale přesto je doslova na každém rohu vidět nádherné staré americké auto. Je to 

díky tomu, že dříve se sem auta dovážela, rodiny je opečovávaly a přišly na to, že si díky nim 

mohou přijít ke slušnému výdělku. Často se tedy stane, že celá rodina chodí na jeden suchý 

záchod, ale v garáži má nádherného Mustanga nebo Corvettu, kterou denně vytahuje a vozí 

bohaté turisty z celého světa za krásami ostrova. Celé generace opečovávají tyto výstavní 

kousky, takže téměř na každém propagačním materiálu, magnetce či pohlednici vidíte 

zaparkované auto na pláži nebo centrálním náměstí v hlavním městě Havanně. Jízda není 

drahá, musíte umět smlouvat, doporučuji projížďku kolem pobřeží v kabrioletu, protože to je 

opravdu velký zážitek – akorát se připravte, že budete malinko vyuzení (auta mají staré 

motory a z výfuku se vždy valí černá oblaka dýmu). 

 

Americký bourák čeká na svého klienta. 
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Nádherný růžový kabriolet se svým majitelem. 

 

Pontiac už veze své americké zákazníky na okružní cestu po ostrově. 
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 Návštěva hlavního města Havanny – naprostá povinnost, pokud se budete zdržovat 

na Kubě. Město je opravdu krásné – plné kontrastů. Na jedné straně zde vidíte velkolepé 

paláce, moderní stavby, nablýskané káry a davy turistů, avšak v bočních uličkách narazíte na 

rozpadající se barabizny, hromady odpadků, žebrající dětí a obrovské množství potulujících se 

psů. Všechno ale dává dohromady tu jedinečnost a neopakovatelnost, kterou Havanna jistě 

oplývá. Je opravdu těžké vyzdvihnout konkrétní místa, která by měl člověk při návštěvě 

Havanny vidět, strašně záleží na vkusu a zájmech každého z nás. Milovník historie si bude 

užívat návštěvu Národního muzea, milovník rumů a doutníku se asi zblázní ve staré části 

města, kde je naprosto neskutečná koncentrace obchodů s těmito produkty. Já doporučuji 

udělat několikahodinový okruh celým městem, abyste viděli to nejzajímavější. Pokud bych 

ale měl opravdu vyzdvihnout pár míst, budou to následující: 

 

Plaza de la Revolución – jeden z paneláku, na němž je drátěná podobizna legendárního Ernesta „Che“ Guevary. 
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Plaza de la Revolución – největší a nejznámější náměstí v celé Havanně; místo, kde 

se psala historie celého ostrova; místo, kde se každoročně shromažďují miliony Kubánců při 

státních událostech a oslavách. Náměstí Vás neoslní svojí krásou, spíše si uvědomíte, že 

stojíte na místě, kde se psaly veškeré dějiny tohoto malého socialistického státu. A nebojte, 

i tady na Vás budou čekat zástupy amerických aut .  

 Pravé mojito v podniku LA BODEGUITA DEL MEDIO – asi každý z nás někdy 

okusil osvěžující koktejl mojito. Bohužel se u nás dost často stává, že barmani neumí připravit 

to pravé originální mojito podle klasické kubánské receptury. Ačkoli jsem abstinent, nemohl 

jsem neochutnat legendární drink připravený v podniku, kde se úplně první mojito před 

mnoha a mnoha lety připravilo. Dnes je tento bar vyhledávanou turistickou atrakcí, takže 

i cena nápoje je mnohonásobně vyšší, než v kterékoli jiné havannské restauaraci, ale jak se 

říká, žijeme jenom jednou, tak na co strkat peníze do polštáře. Mojito bylo opravdu vynikající 

a zvládl jsem dokonce dvě. 

 

Příprava čerstvého mojita ve slavném podniku LBDM. 
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Venkovní pohled na slavný podnik LBDM – člověk by se tam bál pomalu vkročit. 

 Procházka historickým centrem města až na pobřežní promenádu – o krásných 

místech v hlavním městě bych mohl psát hodiny, jen teď si vybavuju asi dalších deset. 

Myslím si, že byste se měli vydat na Kubu osobně a zažít její úžasnou atmosféru – proto zde 

svůj cestopis pomalu zakončím. Na závěr doporučím vzít láhev vody a vydat se pešky starými 

uličkami Havanny. Po cestě uvidíte nespočet kostelů, nádherných starých budov, pevnost 

tyčící se nad městem, potkáte spoustu lidí, kteří se vám budou snažit prodat doslova cokoliv – 

rum, doutníky, jídlo, ubytování, ženu, muže, ovci, kozu, psa, svoje dítě ... neskutečný zážitek. 

Ale přesto, že je odmítnete, budou se na Vás stále usmívat, protože úsměv je jedním 

z typických znaků Kubánců. Jsou to nesmírně milí a přátelští lidé. Pří své procházce se 

zastavte na další mojito, abyste si ověřili, že je v Bodeguitě opravdu nejlepší, kupte si rum do 

vánočního cukroví, udělejte si selfie s místní stoletou prostitutkou, která posedává na dřevěné 

židli uprostřed rušného náměstí nebo si jen tak sedněte na židli v některém dvorním traktu 

a nasávejte atmosféru této báječné socialistické země. Jo, úplně bych zapomněl – zkuste se 

taky vykoupat v Karibském moři nebo Atlantském oceánu (ostrov omývají obě dvě vodstva), 

je to příjemné, osvěžující a hlavně zdravé. 
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Ukázka malebného dvorního traktu v centru staré Havanny, který slouží jako luxusní restaurace. 

 Otázka na závěr: víte, které jsou 3 nejoblíbenější sporty na Kubě? (trochu napovím – 

jeden je ryze americký a zbylé dva ani sporty nejsou, jedná se o vtip) ... první správná 

odpověď vyhrává týdenní pobyt na Kubě dle svého výběru (když si ho zaplatíte) . 
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Divočejší severní pobřeží u Atlantského oceánu. 

(Mgr. Jiří Crha) 
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Tvůrčí psaní studentů 

 

Vděk 

Součástí našich životů je konec určité etapy a začátek úplně jiné. Jedním takovýmto 

koncem je i maturitní zkouška a odchod ze střední školy. Když jsem se nad touto skutečností 

zamyslela poprvé, byla jsem šťastná. Říkala jsem si, že se neskutečně těším na odchod 

z Jaselské. Představovala jsem si ten pocit, kdy naposledy projdu vrátnicí, prásknu za sebou 

dveřmi a nikdy se nevrátím. Nikdy bych si nemyslela, že se pohled na odchod ze školy tolik 

změní. 

Dnes, když se zamyslím nad koncem studia na naší škole, hrnou se mi do očí slzy, 

protože si uvědomuji, kolik krásného nám škola dala. Ano, i já byla jedna z těch, kdo nadávali 

na absence, některé učitele a systém na škole. Ve třídě jsem byla jedním z hlasů, který se vždy 

ozval, když se mu něco nelíbilo. Ale věřte mi, došla jsem do stádia, kdy si uvědomuji, kolik 

mi toho naše škola dala.  

Ať se podívám na kteréhokoli člověka z naší školy, cítím obrovský vděk. Jsem vděčná 

paní ředitelce za její vedení školy, povzbudivá slova a spoustu úsilí, které pro nás vynaložila. 

Také jsem vděčná celému našemu vedení, obzvlášť paní profesorce Valoškové, která s naší 

třídou prošla celé 4 roky. Myslím si, že si někdy musela říkat, že jsme úplně pitomí a nic 

neumíme, ale nikdy nad námi nezlomila hůl. Vždy vyslechla náš názor na aktuální dění, byla 

k nám férová a dělala vše pro to, abychom se na škole cítili dobře. Všimli jste si, že odpadají 

některé hodiny, když jsou na konci vyučování? Važte si toho, protože v našem prvním, 

druhém a možná i třetím ročníku se toto nesmělo.  

Další profesorkou, kterou musím zmínit, je paní profesorka Urbánková. Proč? Protože 

ji obdivuji. Učí snad nejméně oblíbený předmět na škole, ale i přes to je na nás vždy milá 

a věnuje nám své povzbudivé úsměvy. U nás ve třídě je všeobecně známo, že jsem němčinu 

nikdy neměla ráda, ale i tak jsem se na její hodiny těšila, a to i na psaní němíček (německých 

slovíček pozn. autora). Myslím si, že by si naše škola měla takovýchto kantorů vážit, protože 

zapálení, které jsme mohli vidět u paní Urbánkové, není samozřejmost.  

Velkou oporou nám od druhého ročníku byla i paní profesorka Bartošková. Byla to 

právě ona, kdo začal věřit tomu, že lyceum může být opravdu dobré i v první pomoci. Do té 

doby, než jsme s ní začaly s Aničkou trénovat, jsme se setkávaly s odsuzováním našeho 

oboru. Neměli jsme totiž první pomoc dva roky jako asistenti. Nakonec jsme dokázaly, že 
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dovedeme být stejně dobří. Je také úžasné, že paní profesorka poslední dva roky ve středu po 

praxích za námi dochází na kroužek, i když stává ve 4. Jsem jí opravdu vděčná, že v nás 

věřila. Vždy za námi stála a i nyní podporuje naše šikovné mladší spolužáky z lycea, a nejen 

z něj.  

Můj největší obdiv však patří paní profesorce Školové, která po celé 4 roky vedla naší 

bláznivou třídu. I nyní si pamatuji, jak jsem v polovině prvního ročníku stála v kanceláři, ona 

za mnou s úsměvem přišla a vedla mne do nové třídy. Plakala jsem, jak já moc tehdy plakala. 

Bála jsem se nových spolužáků, učitelů a látky, kterou budeme probírat. Již první den na mne 

byla velmi laskavá a po celou dobu se snažila pomoci nejen mě, ale celé naší třídě. Když jsem 

složila všechny rozdílové zkoušky, měla z toho obrovskou radost, skoro takovou jako má 

maminka z úspěchu svého dítěte. Možná už v prvním ročníku mi začalo docházet, že pro nás 

bude opravdu jako druhá mamka. A je to tak. Vždy se o nás starala více, než jsme si 

zasloužili. Ano, byla naší třídní učitelkou, ale to není všechno. Vždy nám předávala a předává 

spoustu pozitivní energie, je veselá a snaží se nás naučit úplně vše, co je možné. Za to jí patří 

obrovský dík a myslím si, že zůstane v našich srdcích navždy. 

Myslím si, že bych mohla jmenovat i spoustu dalších učitelů, kteří naše roky na střední 

zlepšovali. Za každého jednoho učitele, který nás kdy měl, jsem vděčná. Také jsem vděčná za 

praxe, na které jsme mohli chodit, i když jsme byla taková trdla. Opravdu jsem vděčná za naši 

školu. Jsem přesvědčená, že jsem si nemohla vybrat lépe. Ať si hází na Jaselskou špínu, kdo 

chce, vždy je to o lidech. My máme úžasnou třídu, úžasné vyučující a také úžasnou školu. To 

mi nikdo nevymluví. Proto si, prosím, všichni uvědomme, co nám naše škola nabízí a važme 

si toho. Jsou horší školy, horší učitelé… 

A my máme to štěstí, že máme právě tuto školu. 

(Nikol Georgiánová, 4.L) 
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Tipy na výlety 

 

GEOCACHING 

Konečně je to tu! Slunečné jarní dny, které se přímo nabízí k nějakému výletu. Občas 

vám už ale docházejí nápady, jak tyto teplé dny nepromarnit a proto jsme tu my. Dnes se 

můžete nechat inspirovat velice netradiční, ale zábavnou aktivitou zvanou geocaching, při 

které se i zapotíte. 

Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití speciální 

aplikace, která vás pomocí navigačního systému dovede ke skryté schránce, česky nazývané 

"keš", o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Po objevení této "kešky" se nálezce 

podepíše do tzv. logbooku a případně vymění její obsah. Následně se schránka opět 

zamaskuje a uschová na dané místo. Geocaching je především oceňovaný díky umísťování 

"keší" na zajímavá a turisticky navštěvovaná místa. V popisu "cache" jsou o místě uvedeny 

zvláštnosti a zajímavosti, kterými se oblast pyšní.  Naleznete je však i na frekventovaných 

místech. Ve spoustě z nich můžete naleznout i úkoly. Schránky se dělí na spoustu druhů, např. 

podle charakteru, obtížnosti, či terénu. Hra je čím dál více populárnější, a tak není zvláštností 

naleznout i předměty, které procestovaly svět. O svých zážitcích se můžete podělit i na 

spoustě geocachingových stránkách, které jsou volně dostupné. Stejně tak se zde můžete 

přiučit od ostatních lovců. A v neposlední řadě si zde fanoušci mohou koupit doplňky 

obohacující celou hru.  

Doufáme, že se Vám hra bude líbit a třeba se i stanete tím pravým "kačerem"! 

 

 

 

 

 

 

      

(Simona Hrabovská a Denisa Valíková, 2.L) 
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Poznejte s námi orientální kuchyni 

 

Vietnamský karamelizovaný bůček 

 

Doba přípravy: Nad dvě hodiny 

Počet porcí: 4 

Ingredience: 

vepřový bůček bez kosti (s kůží) 600 g 

šalotka 2 ks 

cukr krupice 50 g 

voda z mladého kokosu 1 l 

rybí omáčka 50 ml 

vejce, uvařené natvrdo 4 ks 

mletý pepř 1/2 lžičky 

paprička bird´s eye chilli 3 ks 
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Postup: 

Šalotky nasucho opečte na pánvi ze všech stran do světlehnědé barvy. Opečenou 

šalotku si ponechte na pozdější použití.  

Ve velké pánvi nechte na mírném ohni zkaramelizovat cukr se 2 lžícemi vody. Jakmile 

získá karamel zlatohnědou barvu, přidejte kostky bůčku a dřevěnou vařečkou je v karamelu 

obalte. Vše zalijte kokosovou vodou, přidejte opečené šalotky a přiveďte k varu. Průběžně 

sbírejte vzniklou pěnu a tuk.  

Po 30 minutách přidejte rybí omáčku, pepř a natvrdo uvařená vejce. Zakryjte 

pokličkou a vařte na mírném ohni do změknutí (60–90 minut). Na závěr přidejte bird´s eye 

chilli a nechte 5 minut provařit. Omáčku neredukujte. Před podáváním můžete posypat 

nakrájenou natí jarní cibulky. Podávejte s rýží nebo pečivem. 

 (Andrejka Vu Nguyen a Anička Vu Nguyen, 2.C) 
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Herní koutek 

 

World of Warcraft 

 Od tvůrců her Blizzardu jsme se již seznámili s hrami Heroes of the Storm, StarCraft 

(I, II) a Hearthstone a dnes přišla na řadu hra World of Warcraft (zkráceně WoW). Příběh 

WoW se odehrává na planetě Azeroth, kde proti sobě bojují dvě frakce; aliance a horda.  

 Vy si na začátku hry vybere jednu z 13 hratelných ras (např. orkové, elfové, 

taureni, ...), a podle toho se zařadíte pod jednu z frakcí. Dostáváte se tak do hry, kde cestujete 

po obrovské mapě, plníte různé questy, za které získáváte peníze, skills, .... Postupně se vám 

zvyšuje level a s vyššími levely se stáváte silnějšími.  

 Pro hru vycházely a stále vycházejí nové dodatky, které postupně odhalují příběh 

tohoto světa, který začíná bojem o kontinenty, pokračuje cestou orků na Outlands, zničením 

Pandarie,... 

 Tip nakonec: Herní portál GOG dal časově omezenou nabídku, díky níž si můžete 

stáhnout celý první díl hry Zaklínač (včetně českého dabingu a titulků) zcela zdarma.  

Více info na:  

https://bonusweb.idnes.cz/witcher-zaklinac-zdarma-hry-dp6-/Novinky.aspx?c=A180430_091138_bw-novinky_srp 

 

 

 (Petra Hlaváčková, 4.L) 
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Zajímavý koníček 

 

Kapitánská vybíjená 

Pro svoji práci jsem si vybrala sport pro mě velice zábavný a pro ostatní možná také 

neznámý, a to kapitánskou vybíjenou. Nejdříve bych vám tento sport představila. Je to hra 

kdy se proti sobě postaví 2 týmy s kapitánem na každé straně. V poli je 10 hráčů plus 

1 kapitán a nahrávač, kteří stojí za polem protihráče. Nejdříve si musíme s kapitánem třikrát 

přehodit míč, abychom mohli vybíjet. Ten kdo je vybitý si musí jít stoupnout za kapitánem 

a do pole se dostává nahrávač. Pokud v poli nikdo nezůstane, jde do pole kapitán, který má 

3 životy. Vyhrává to družstvo, které vybilo celý tým nebo pokud skončí čas. 
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K tomuto sportu jsem se dostala na základní škole, kde jsem ho hrála s radostí necelé 

4 roky. Hrávali jsme ho poměrně často v hodině tělocviku s naší skvělou paní učitelkou. Tým 

jsme měly sestaven nejen z holek v našem věku ale i mladší. Přesto jsme byly sehrané. Na 

tréninky jsme chodily většinou ráno před školou, ale když jsme měly jet na nějakou soutěž, 

tak jsme trénovaly i odpoledne, abychom byly ty nejlepší. Jezdívaly jsme na soutěže do 

Adamova. Kde jsme se seznámily i s ostatními týmy. Několikrát jsme vyhrály první místo. 

A když ne, tak jsme se většinou umístily do třetího místa. Takže jsme si odvezly pochvalu 

a pohár, který se nechával ve škole. Měly jsme také své oranžovo-černé dresy, které patřily 

škole. 

Kolem vánočního období se u nás na škole konala soutěž, která se týkala jen naší 

školy. A probíhalo to tak, že každá třída si určila ty nejlepší hráče a šlo se hrát. Byla to 

celkově zábava. Já si sice u tohoto sportu dvakrát naštípla a jednou zlomila prostředníček na 

levé ruce, ale i přesto jsem to nepřestala hrát. Až do té doby, dokud jsem nešla na střední 

školu. To jsem musela přestat, protože už ani náš tým není.  Vybíjenou jsem měla velmi ráda. 

Vždy mě bavila a těšívala jsem se na tréninky. Byl to v celku nenáročný sport. Zato rozhodčí 

bývali celkem drsní. Ráda bych se k tomu někdy, jestli bude možnost, vrátila.  

(Lucie Reichová, 4C) 
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Úvaha 

 

Praxe 

Na naší škole, jako na jedné z mála škol, chodíme na praxe už od 2. pololetí 

1. ročníku. Na jiných školách se chodí většinou až od 3. ročníku, což se mi zdá, že je dost 

pozdě. Je velmi fajn, když si můžeme vše zkusit v reálu a dostat se do styku s různými 

pacienty. Vždycky je to nová zkušenost, která je opravdu k nezaplacení.  

Teď vám povím něco málo o praxích v prvním ročníku. To si řeknete, že v prvním 

ročníku se toho moc nedělá, to je sice pravda, ale věřte, že i tam se dá ledacos zažít. Asi 

nejhezčí zážitek mám z praxe na Kociánce. Když jsme tam měli poslední praxi, tak nám vyšlo 

opravdu krásné počasí, svítilo sluníčko a bylo teplo, a tak jsme vzali babičky a dědečky na 

vozíčky a vyrazili do zahrádky. S některými jsme dokonce jezdili i závody, trhali jsme 

kytičky, opalovali se a s některými jsme i posvačili. Bylo to opravdu fajn, hlavně když vidíte 

ten úsměv na tváři starých lidí. To vás potom zahřeje u srdíčka.  

A když už mám nejhezčí zážitek, tak nejhorší přece nemůže chybět. Bylo to na DRO 

v Novém Lískovci. Upozorňuji, že tohle je pro silnější povahy! Se spolužačkou jsme měly 

pacientku, kterou jsme měli vzít do sprchy, ovšem ještě před tím, než jsme se do sprchy 

dostaly, tak jsme paní musely nejdříve sundat plínku a očistit ji, poté jsme odjely do sprchy. 

Paní jsme začaly umývat a během mydlení nám paní oznámila, že se jí chce „kakat“, ale než 

jsme stihly podat mísu, vše bylo na zemi. Na spolužačku to bylo trošku silnější kafe, ale zatím 

to zvládala. Rychle jsme se to snažily uklidit, aby paní nebyla zima a mohly jsme ji co 

nejrychleji umýt. Když už jsme paní měly kompletně namydlenou, tak pro naši smůlu se to 

stalo znovu. A jelikož jsme neměly dostatečně pomůcek na úklid, tak jsme lítaly po oddělení 

a sháněly, co jen šlo. Když se nám to podařilo i po druhé vše uklidit, tak jsme paní znovu 

umyly, opláchly a hádejte, co přišlo na konec..? Ano! Pacientka se do třetice všeho nejlepšího 

pokálela. To už ovšem spolužačka nemohla vydržet a musela odejít, já se už jen smála, 

protože jsem si říkala, že to přece není možný, aby si pro nás paní připravila takové 

překvapení. Ale vše jsme zvládly, paní byla čisťoučká jako nikdy a koupelna se celá blýskala.  

Co se týče zážitků ve druhém ročníku, taky se najdou, ale tam už je to spíše o tom, že 

musíme opravdu pracovat a stihnout vše, co je potřeba. Tam jsme rádi, když se dostaneme 

k výkonům, ke kterým bychom se normálně sami nedostali. S takovým jedním výkonem bych 

se s vámi chtěla podělit. Na interně jsem měla pacientku, které dokapala kapačka, museli jsme 
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nasadit novou a ještě paní podat lék intravenozní kanylou. Paní učitelka se během aplikace 

ptala pacientky, co cítí. Pacientka udávala pocit chladu a vlhka. Přišlo mi to hrozně divné 

a zajímavé, ale nedokázala jsem si to představit. Před pár týdny jsem byla odvezena sanitkou 

do nemocnice, kde mi kanylu napíchli a vpravili lék. Bylo až neuvěřitelné, cítit ten pocit 

chladu a vlhka, který popisovala ta moje pacientka. Měla jsem z toho hrozně velkou radost, 

protože si myslím, že je dobré, když si prožijete některé výkony, které budete jednou sami 

provádět, protože už dopředu víte, jak se ten pacient může cítit.  

(Klára Hájková, 2.B) 
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Hudební okénko 

 

PŘÍBĚH PÍSNĚ 

BTS – SPRING DAY 

INFO: 

1) Skupina byla založena v roce 2013 pod jihokorejskou společností Big Hit 

Entertainment. 

2) Na Billboard Top Socil Artist (=hudební ceny) zlomili světový rekord s 300 miliony 

hlasy. Stali se tak první, kdo obdržel takové množství hlasů a porazili Justina Biebera. 

3) Ze všech sedmi členů, umí RM nejlépe a plynule anglicky, díky jeho studiím na 

Novém Zélandu. 

 

BTS, zleva: Jin, V, Jungkook, Suga, RM, Jimin a J-Hope. 

 

V dnešním čísle zamíříme na východ, konkrétně do Jižní Koreje. Představíme si dílo skupiny, 

která svoji kariéru započala v roce 2013 a která k-pop (= korejský pop) rozšířila do světa ještě 

víc.  
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Sedmičlenná parta kluků, kteří se do společnosti BigHit Entertainment na základě konkurzů 

přihlásili pod jediným cílem – dělat hudbu. Po zhruba dvou letech společného tréninku, byli 

představeni jako BTS. Ačkoliv byli na začátku dosti ovlivněni hiphopem, později se vyvinuli 

ke směsi R&B,  hiphopu a některým rockovým prvkům. 

Než ale začneme rozebírat význam textu, představíme si členy skupiny zvlášť. 

1.Kim Namjoon – RM (*1994, leader skupiny, hlavní raper)  

2. Min Yoongi – Suga (*1993, hlavní raper) 

3. Kim Seokjin – Jin (*1992, hlavní vokál) 

4. Jung Hoseok – J-Hope (*1994, hlavní raper, hlavní tanečník) 

5. Park Jimin – Jimin (* 1995, hlavní zpěvák, hlavní tanečník) 

6. Kim Taehyung – V (*1995, hlavní zpěvák) 

7. Jeon Jungkook – Jungkook (*1997, hlavní zpěvák, nejmladší člen) 

 

Z deseti vydaných alb, zůstáváme na You Never Walk Alone a zamíříme na skladbu Spring 

Day. Přiznám se, že jsem dlouho přemýšlela, jestli vůbec jít do korejského textu a jakou 

skladbu vlastně vybrat, ale vzhledem k tomu, že Suga je pro mě jedním z nejlepších textařů, 

vybrala jsem právě tento text. 

 Hlavní raper skupiny, napsal text písně jako vzpomínku na smrt svého kamaráda. Je to jeho 

nejoblíbenější píseň, vzhledem k tomu, že zahrnuje jeho velmi osobní příběh.  

 

Autor textu, Suga. 
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Protože pochopitelně skupina zpívá v korejštině, nechám tak i text a dám vám možnost 

nahlédnout na korejský jazyk rozepsaně, nikoliv hangulem (=korejské písmo)  

Bogo shipda – Chybíš mi 

ireoke malhanikka deo bogo shipda – Když to říkám, tak mi chybíš ještě víc 

neohi sajineul bogo isseodo – Dívám se na tvou fotku 

bogo shipda – Ale stále mi chybíš 

neomu yasokhan shigan – Čas je tak krutý 

naneun uriga mibda – Nenávidím nás 

ijen eolgul han beon boneun geotto himdeureojin uriga – Teď je těžké vidět tvář jeden 

druhého 

yeogin ontong gyeoul ppuniya – Je tu jenom zima 

palworedo gyeouri wa – I v srpnu to tu je jako v zimě 

Kamarád, o kterého přišel, se rozhodl spáchat sebevraždu. Suga uvedl, že text může napovídat 

něco jako: Ano, nenávidím tě, protože jsi mě opustil, ale nikdy jsem na tebe nepřestal myslet, 

ani na jeden den. 

Videoklip podporuje ten názor, že "přítel" si sám vybral, ukončit svůj život. Videoklip 

začínáme právě oním "přítelem", kterého znázorňuje Jungkook, chlapec v bílém roláku 

s černě pruhovanými rukávy, sedící ve vlaku, v jiném vlaku vidíme RM, což by mohlo být 

symbolem toho, že se každý nachází na jiné cestě. 

heogongeul tteodoneun – Jako malý kus prachu 

jageun meonjicheoreom – Vznášející se ve vzduchu 

nallineun nuni naramyeon – Pokud jsem ten padající sníh já 

jogeum deo ppalli nege – Tak bych se k tobě 

daheul su isseul tende – Mohl dostat rychleji 

nunkkochi tteoreojyeoyo – Sněhové vločky padají 

tto jogeumsshik meoreojyeoyo – Kousek po kousku 

bogo shipda – Chybíš mi 

bogo shipda  - Chybíš mi  

eolmana gidaryeoya – Jak dlouho ještě musím čekat? 

,, Já nepotřebuju, aby se ta píseň uchytila na prvních příčkách všech hitparád. Ať ji klidně 

poslouchá jen pár lidí, chci prostě ukázat na ten význam. Na něco, co se mi v životě přihodilo, 
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co se mnou dost otřáslo. Hudba je prostředek, jak nejlépe dokážu a jak se dají vyjádřit 

emoce.‘‘ promluvil Suga. 

niga byeonhan geonji – Jsi to ty, kdo se změnil? 

animyeon naega byeonhan geonji – Nebo jsem se změnil já? 

i sungan heureuneun shiganjocha miwo – Dokonce nenávidím i tento okamžik 

uriga byeonhan geoji mwo – Myslím, že jsme se oba změnili 

moduga geureon geoji mwo – Myslím, že takhle to všechno je 

,,Viděl jsem Sugu už mnohokrát ponořeného do textu. Je to skutečně něco, co ho naplňuje, co 

dělá rád a píše to, co cítí. V této písni je ale o hodně emocí víc. Někdy se prostě usilovně 

snažíš zapomenout na někoho, kdo v tvém životě byl, ať už tam sehrál pozitivní nebo 

negativní roli. Jenže ono to tak jednoduše nejde.“ Chopil se slova RM, který pomáhal při 

psaní textu. 

You know it all – Všechno to víš 

You’re my best friend – Jsi můj nejlepší kamarád 

achimeun dashi ol geoya – Ráno zase přijde 

eotteon eodumdo – Protože žádná temnota 

eotteon gyejeoldo – Žádné období 

yeongweonhal sun eopseunikka – Nemůže trvat věčně 

 

 (Eva Vranovská, 3.A) 
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Investigativní reportáž 

 

Prověřovací cvičení HZS 

25. dubna 2018 přišlo složkám hasičů oznámení o požáru budovy ZŠ Elišky 

Přemyslovny v Brně. Nejednalo se však o skutečný požár, ale o prověřovací cvičení 

připravenosti jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Hasiči ze stanic 

Brno  BVV, Brno – Starý Lískovec a Brno – Lidická vyjížděli v domnění, že se jedná 

o skutečný požár. Na místě zásahu již čekal velitel z krajského velitelství HZS JMK 

a důkladně pozoroval připravenost a pohotovost hasičů při evakuaci dětí.  

Prověřovací cvičení mělo velký význam i pro žáky ZŠ Elišky Přemyslovny, kteří si 

natrénovali rychlou evakuaci a vyklizení prostor školy. Prověřování se netýkalo jen jednotek 

Hasičského záchranného sboru, ale i Jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří se výjezdu 

také zúčastnili. 

 

„Hasiči nám ve svém volnu a dobrovolně likvidovali jeden strom, který byl napaden 

houbou, a mezi prací s tím dřevem jsme se domluvili tady na této preventivní akci. Takže jim 

za to velmi děkujeme. Dělají neuvěřitelně dobrou práci a ještě k tomu s úsměvem,“ řekla 

ředitelka ZŠ Elišky Přemyslovny Brno paní Mgr. Margita Kotásková.  

Po ukončení akce bylo připraveno pro děti předvedení techniky hasičů a následná 

preventivní přednáška. Z celé akce vyplynulo, že HZS JMK i JSDH Brno–Lískovec jsou 

dokonale připraveni na zásah a záchranu ohrožených osob. 

(Jakub Kříž, 2.L) 
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Vyslechni svého učitele,  

tenkokráte s Michalem Matějkou 

 

Redaktor: „Kde jste se narodil a kde momentálně žijete?“ 

Ing. Michal Matějka: Narodil jsem se před dávnými lety v Praze a dnes žiji (už 38 let) 

v Brně. 

Redaktor: „Jak dlouho působíte tady u nás na škole?“ 

Ing. Michal Matějka: Asi sedm let.  

Redaktor: „Jaké učíte předměty a jaké jsou vaše funkce na škole?“ 

Ing. Michal Matějka: Učím chemií, ekonomiku a výchovu ke zdraví. Byl jsem i vyučující 

školník. 

Redaktor: „Co máte na naší škole rád?“ 

Ing. Michal Matějka: Krásnou budovu. 

Redaktor: „Co byste na škole naopak změnil?“ 

Ing. Michal Matějka: Změny přijdou samy.  

Redaktor: „Máte nějakého oblíbeného žáka?“ 

Ing. Michal Matějka: Ano, ty chytré a komunikující. 

Redaktor: „Chtěl jste být učitelem už od dětství?“ 

Ing. Michal Matějka: Ne, s tím jsem nikdy 100% nepočítal. 

Redaktor: „Jaké máte rád seriály a filmy?“ 

Ing. Michal Matějka: Dobré, komedie i válečné.  
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Redaktor: „Jakou posloucháte hudbu a máte oblíbeného interpreta?“ 

Ing. Michal Matějka: Rock i country, Johnny Cash, Ozzy Osbourne.  

Redaktor: „Jaké čtete knihy?“ 

Ing. Michal Matějka: Dokumenty. 

Redaktor: „Provozujete nějaký sport?“ 

Ing. Michal Matějka: Za mladých let judo. 

Redaktor: „A máme tady poslední otázku. Jaká je vaše oblíbená třída?“ 

Ing. Michal Matějka: 2.C. 

 

Chemické dostaveníčko s Kubou Křížem. 

 (Jakub Kříž, 2L) 
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Kronika školy aneb co se událo ve škole  

za měsíc duben 

Soutěž první pomoci (4. 4. 2018) 

Dne 4. dubna 2018 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. 

Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru Zdravotnický asistent, 

Zdravotnické lyceum a Sociální činnost. Soutěžilo celkem 11 družstev. Soutěž  probíhala ve 

dvou částech – teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovali velitelé soutěžního 

družstva test o patnácti otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí 

první pomoci na konkrétní modelové situaci, např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, 

otevřený pneumotorax, ošetření popálenin a jiné. Soutěžící byli rozděleni na 2 kategorie. 

Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení: 

 MUDr. Josef Prokeš, lékař ÚN Brno, Bc. Jiří Mazálek, DiS., záchranář ZZS JMK Brno,  

 Martina Kryštofová, DiS., staniční sestra FN USA, oddělení 49., I. IKK. 

Výsledky žáků 2. ročníků - I. kategorie: 

1. místo: družstvo třídy 2.L–B       

2. místo: družstvo třídy ZA 2.B  

3. místo: družstvo třídy ZA 2.C  

Výsledky žáků 3. a 4. ročníky - II. kategorie: 

1. místo: družstvo třídy ZA 3B–A                                                                       

2. místo: družstvo třídy ZA 3.L 

První dvě družstva z  každé kategorie postupují do Celostátní soutěže první pomoci, která 

proběhne 11. a 12. června 2018 na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace. 

Děkujeme všem studentům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování 

patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu 

vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže. 
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Výsledné pořadí a ztrátové body: 

Třída: Velitel: Soutěžní číslo: Ztrátové body: Končené pořadí 

ZA2A – A Akhmedov Maksud 5 275 7 

ZA2AB Táborská Nela 8 69 6 

ZA2B Bistrý Pavel 10 45 2 

2L - A Hrabovská 11 65 5 

2L – B Valíková  Denisa 3 43 1 

2L - C Plačková Tereza 9 47 4 

ZA2C Hintenausová Klára 1 46 3 

Starší žáci:     

3L – A Špačková Soňa 2 36 2 

3L – B Maráková Blanka 7 42 3 

ZA3B – A Knotek Lukáš 6 5 1 

ZA3B – B Habáň Pavel 4 55 4 

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

 

Nástup jednotlivých týmů. 



34 
 

 

Momentka ze soutěže. 

 

 

Přehled vítězů jednotlivých kategorií školního kola soutěže první pomoci. 
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Další momentky ze soutěže. 

(Mgr. Dominika Babáková) 

Městské kolo středoškolských her v házené 

(4. 4. 2018) 

Dne 4. 4. 2018 se naše škola zúčastnila městského kola středoškolských her v házené 

chlapců. Do skupiny jsme byli nalosováni společně se školami: Střední škola technická 

a ekonomická, Brno, Olomoucká (SŠTE Brno) a Střední škola strojírenská a elektrotechnická, 

Brno, Trnkova (SŠSE Brno). Obě družstva škol byla jasnými favority, protože byla tvořena 

především házenkáři z různých lig. V našem týmu byli házenkáři pouze dva. Ze skupiny 

postupovalo do finále nejlepší mužstvo. Náš tým se musel hned na začátku obejít bez tří 

hráčů. První zápas jsme odehráli proti SŠTE Brno, které nás bohužel porazilo 10:20. Ve 

druhém zápase jsme po dobrém výkonu rovněž podlehli škole SŠSE Brno 12:20. Chlapcům 

patří velká pochvala za předvedený výkon a také za to, že se mezi ligovými házenkáři 

výkonově zase tolik neztratili.   

Složení mužstva: 

Samir Belhaj (2.C), Marek Halouzka (2.L), David Poliak (2.L), Daniel Vázler (2.L), Michal 

Kočenda (2.L), Matěj Pachlopník (3.C), Jan Pachlopník (3.C), David Korbička (3.C), Daniel 

Poul (2.S) a Karel Krčál (1.C). 



36 
 

 

Házenkářský tým chlapců SZŠ Jaselské. 

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 

Všechny cesty ke zdraví (12. 4. 2018) 

Dne 12. dubna 2018 se v parku na Obilním trhu uskutečnila veřejná školní akce 

v rámci projektu Světová škola, která byla vyvrcholením naší celoroční snahy o získání titulu 

Světová škola. Hlavním cílem projektu je vzdělávání a příprava žáků do života, ve kterém se 

čím dál častěji řeší globální problémy světa, a to pomocí metodologie tří kroků: uč se – 

zjišťuj – jednej. 

Po prostudování 17 témat globálního rozvojového vzdělávání proběhla na naší škole 

debata o těchto problémech. Pro tento školní rok jsme si vybrali téma Zajistit zdravý život pro 

všechny v jakémkoliv věku. Po anketním šetření na naší škole jsme došli k závěru, že většina 

našich žáků například nesnídá. Proto jsme oslovili mladé lidi i ostatní obyvatele Brna 

a propagovali zdravý životní styl. Také jsme spolupracovali s kondičním trenérem panem 

Milanem Novákem a se Základní školou Brno, Sirotkova 36. 

V parku na Obilním trhu jsme připravili šest stanovišť, která měla veřejnost oslovit 

v otázkách zdravého životního stylu u nás, ale i v oblasti porovnání dostupnosti zdravotnické 

péče u nás a v rozvíjejících se zemích. 
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Kromě aktivního kondičního cvičení a relaxace si žáci naší školy připravili 

informativní výstupy k výše uvedeným tématům. Skladba zdravých potravin včetně vzorků, 

nezdravé vlivy na organizmus a dvě stanoviště byla zaměřena na globální problematiku 

chudoby a podvýživy, kvality ovzduší, dostupnosti zdrojů vody atd. Veřejnosti jsme přiblížili 

světové organizace, které se globálním problémům věnují, např. Lékaři bez hranic, Člověk 

v tísni, Arpok, UNICEF, Varianty a podobně. 

Akce trvala od 9:00 do 12:00 hodin a kromě žáků SZŠ Brno, Jaselská se akce účastnili 

žáci 5. třídy ZŠ Sirotkova a široká veřejnost. Slunečné počasí přilákalo do parku řadu 

návštěvníků, ať už to byly maminky na mateřské dovolené, senioři, ale i lidé, kteří jen parkem 

procházeli. 

Smysl akce byl naplněn, dopoledne proběhlo v poklidné atmosféře a dobré náladě. 

Potvrdili jsme si, že i problémy v tisíce kilometrů vzdálených zemí se nás týkají. 

 

Sabina Porubková a Eliška Bajgerová (2.B) s malými návštěvníky našeho stánku. 
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Jedno z našich mnoha stanovišť, kde se popisují „Všechny cesty ke zdraví“. 

 

Cvičení s fitness trenérem. 

(Mgr. Iva Lambova) 
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Výletníci z Brna 

(13. 4. 2018) 

V pátek 13. 4. 2018 se čtyřčlenný tým (Jakub Kříž, Eva Květoňová, Eliška Levková, 

Valentina Horáková) společně s paní učitelkou Hartmanovou vydal na výlet do Prahy. Našim 

hlavním cílem byla ZOO Praha. Zoo nabízí mnoho mimořádných pavilonů, desítky expozic 

i množství dalších zajímavých staveb, jako např. Indonéskou džungli, Pavilon goril, Údolí 

slonů, Velemlokárium, Pavilon tučňáků nebo Pavilon velkých želv a mnoho dalších expozic. 

Počasí nám velmi přálo, takže jsme si to náramně v zoologické zahradě užili. 

V Praze jsme navštívili i spoustu známých míst jako je například: Karlův most, 

Staroměstské náměstí, Prašnou bránu. Viděli jsme také Národní divadlo a dům, kde bydlela 

Karolína Světlá. Také jsme se dostali až do obchůdku, kde jsme se mohli podívat na to, jak se 

vyrábějí sladkosti.  

Výlet byl 100% vydařený a moc se nám líbil, pořídili jsme si také spoustu krásných 

fotek, které nám zůstanou památkou. Doufáme, že se někdy v budoucnu zase někam 

podíváme. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat paní ředitelce, širšímu výboru SRPD a samozřejmě 

paní učitelce Hartmanové, kteří nám umožnili se do Prahy podívat. 

 

Výletníci z Brna na Karlově mostě. 
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Výletníci pod sochou Mistra Jana Husa. 
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Eliška Levková (1.C), Eva Květoňová (2.L), Valentina Horáková (2.L) a náš reportér v terénu Kuba Kříž (2.L). 

 

(Za výletníky z Brna: Kuba, Eva, Eliška a Valentina) 

Charitativní akce – Srdíčkové dny (19. 3. – 23. 3. 2018) 

V letošním školním roce se naše škola již po čtvrté zapojila do veřejné sbírky 

„Srdíčkové dny“. Sbírka probíhala v prostorách naší školy ve dnech 19. Až 23. března 2018. 

Pořadatelem sbírky je Život dětem o.p.s. Jejím posláním je pomoc nemocným, 

handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné 

životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Akce je organizována 

prodejem sbírkových předmětů, např. plastových klipů ve tvaru srdíčka a propisek. Výtěžek 

sbírky bude použit na nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek, speciální výživy, 

rehabilitačních a ozdravných pobytů pro vážně nemocné děti. Do prodeje sbírkových 

předmětů se zapojilo 12 dvojic žáků ze tříd oboru Zdravotnický asistent, Sociální činnost 

a Zdravotnické lyceum. Vybraná finanční částka činí 7019,- Kč. Poděkování patří všem, kteří 

se sbírkové akce zúčastnili a finančně přispěli potřebným dětem. 
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Žákyně Anna Sedláčková a Nikol Georgiánová (4.L) při sbírce. 

 

 

Přednáška pplk. Mgr. Josefa Lottese (25. 4. 2018) 

Dne 25. 4. 2018 proběhla přednáška elitního kriminalisty pplk. Josefa Lottese, který 

v roce 2016 byl uveden do policejní síně slávy za svůj celoživotní boj proti zločinu. Pan 

pplk. Lottes zůstal věrný policii celých 44 let. Akce se zúčastnili všechny třídy 2. ročníku naší 

školy. Celá přednáška se věnovala kriminalitě nezletilých a mladistvých, šikaně, vysvětlení 

pojmu trestní odpovědnosti dětí a mládeže a dalším trestním činům. Přednáška byla 

samozřejmě doplněna příběhy z praxe a čas zbyl také na dotazy žáků.  

 



44 
 

 

Kriminalista pplk. Josef Lottes. 

 

 

Dvorana školy zaplněná posluchači z řad žáků a učitelů. 
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Pálení čarodějnic v DS Nopova (24. 4. 2018) 

Dne 24. 4. 2018 se třídy 2.S a 3.S zúčastnily každoroční akce Pálení čarodějnic 

v domově pro seniory Nopova. Žáci si připravili hudební vystoupení, kreativní činnosti 

a zábavné aktivity, čímž seniorům zpříjemnili slunečné odpoledne. 

 

Žáci 2.S a 3.S před domovem pro seniory Nopova. 

 

 

Žáci 2.S a 3.S před domovem pro seniory Nopova. 
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Žákyně z 3.S se seniory. 

(Mgr. Vendula Macháčková) 

Poslední zvonění (27. 4. 2018) 

Dne 27. 4. 2018 proběhlo poslední zvonění žáků čtvrtých ročníků. 

 

Třída 4.C s paní ředitelkou PhDr. Jarmilou Kelnarovou, PhD. 
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Třída 4.L 

 

Třída 4.B 
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Třída 4.S 

        

                                 Třída 4.A                                                          Martin Maduda a Aneta Sovková (4.L). 
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Regionální soutěž první pomoci Trenčín – Slovensko (25. 4. 2018) 

Dne 25. dubna 2018 se tříčlenné družstvo naší školy SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková 

organizace zúčastnilo ve složení Lukáš Knotek – velitel, Klára Smisitelová a David Cikrle 

v doprovodu Mgr. Dominiky Babákové, regionální soutěže První pomoci v Trenčíně na 

Slovensku.  

Soutěž byla organizována jako český „Rejvíz“, záchranářská soutěž, kdy záchranné 

týmy musí hledat poraněné, zkusí si nejen svoji vytrvalost, znalosti, ale i odvahu a orientaci 

v terénu a komunikační dovednosti. Soutěžící dopředu neznají terén ani modelové situace. Po 

vpuštění na trať jsme se dostali k Váhu, kde naši žáci měli zachraňovat utonulého, který byl 

u bójky uprostřed řeky Váh. Hoši byli odhodláni do vody skočit, až byli po kolena v řece, tak 

jim členové hasičské hlídky na břehu půjčili člun, se kterým se bravurně k utonulému dostali, 

bylo to velmi náročné, pádlovali všichni a dospělého muže, který měřil více než 190 cm, 

vytáhli z vody do člunu a zajistili dýchání a KPR. Po vytažení člunu z vody zjistila hlídka, že 

se jim na břehu ještě pořezala dívka, u které diagnostikovali tepenné poranění a také 

v rychlosti ošetřili poranění. První situaci jsme zvládli s drobnými chybami a plni adrenalinu 

a mokří čekali na další situace, která byla ještě složitější než předešlá: Neštěstí na silnici.  

Náš tým byl účastníkem dopravní nehody, kde byla dvě auta, jedna motorka a pět 

zraněných, všichni hovořili pouze anglicky a zranění postižených byla velmi těžká. Další 

stanoviště bylo o zdatnosti. Zde se běhalo přes překážky s pacientem na nosítkách, měřil se 

čas a také jak se daří zraněnému na nosítkách, další stanoviště bylo zaměřeno na AED, které 

se na Slovensku teprve zabydluje, zde jsme se trochu zklidnili, abychom se připravili na další 

situaci a to byla situace v restauraci, kde běžel normální provoz, takže pacienta jsme si museli 

najít. V modelové situaci jsme neztratili ani jeden trestný bod, náš velitel Lukáš asertivně 

zvládl všechny opilce a Klára mimořádnou situaci s epileptickým záchvatem, David se 

příkladně postaral o pacienta v hypoglykémii.  

Na dalším stanovišti jsme vyplňovali test z první pomoci ve slovenštině, která je našim 

žákům vzdálená. Poslední stanoviště: V dílně, v suterénu školy byla modelová situace, kdy 

došlo k úrazu elektrickým proudem a amputaci. Od 8.00 hod do 15.30 hod náš tým pobíhal po 

Trenčíně za krásného slunečného počasí.  

Výsledné II. místo bylo jako sen. Všichni zúčastnění si odnášeli krásné dárky, ale také 

zážitky, které jsou nepřenosné. Děkujeme všem za podporu a samozřejmě jsme patřičně hrdí, 

že naše škola obstojí v první pomoci mezi nejlepším školami ze Slovenska. 
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Klára Smisitelová (3.B) při ošetřování pacienta s epileptickým záchvatem. 

 

 

Lukáš Knotek (3.B) při ošetřování zraněných u dopravní nehody. 
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Celý záchranářský tým SZŠ Jaselská s Mgr. Dominikou Babákovou. 

(Mgr. Dominika Babáková) 

 

(Autoři kroniky: Mgr. Jana Urbánková a Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Školní oblečení 

 

Naše škola je zapojena do projektu Hrdá škola. Kromě plnění jednoduchých úkolů 

během školního roku (Teplákový den, Dobrý skutek, Den učitelů), za které může naše škola 

v červnu vyhrát hodnotné ceny, nabízí školní oblečení. Naprostým trhákem mezi studenty 

jsou školní mikiny, které jednak skvěle vypadají, ale navíc poskytují luxusní komfort díky 

příjemnému materiálu na nošení. Proto jsme se rozhodli, jako studentský parlament, tyto 

mikiny nabídnout našim žákům. Na stránkách naší školy se všichni naši žáci mohli zapojit do 

hlasování o vítězný návrh školní mikiny. Hlasování probíhalo přes mobilní aplikaci od 

poloviny února a bylo ukončeno 27. února 2018.  

Žáci se rozhodli pro návrh s logem kříž a had s možností výběru pěti barev a to black, 

maroon, sport grey, navy, royal blue. Cena mikiny je 450 Kč a objednávání mikin bude 

probíhat v polovině května. Mikiny by měli dorazit během čtrnácti dnů po objednání. Zájemci 

se dostaví za paní učitelkou Ing. et Bc. Kristinou Hartmannovou do kabinetu č. 24. Doufáme, 

že vše dobře dopadne a žáci budou spokojeni. 

Vítězné mikiny 

 

(Studentský parlament) 
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Tajemný předmět 

 

Vážení, máme pro Vás nelehký úkol! Kdo ví, co je to za předmět a k čemu slouží? 

Vítěz tipovací soutěže získá hodnotné ceny  

            

            

(red.) 
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Pozvánka do divadla 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na představení na měsíc květen za zvýhodněné vstupné 

100,-Kč/60,-Kč 

V případě zájmu kontaktujte Ing. Bc. Kristinu Hartmanovou nejpozději  

do pátku 11. 5.  do 14. 00. 

11. 5 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. 

11. 5. 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. 

12. 5. a 13. 5 v 19 h Mozartův sál, Reduta: La Dafne - Když se staré spojí s novým, vyroste vavřínový keř… 

La Dafne je všeobecně považována za první operu v historii. Vznikla v roce 1598 ve Florencii v kruhu umělců 

scházejících se v paláci hraběte Corsiho. Původní hudba Jacopa Periho a Jacopa Corsiho se nedochovala, pouze 

libreto založené na mýtu z Ovidiových proměn zůstalo kompletní až do našich časů. 

13. 5. v 10h Malá scéna MD: Alois Mikulka Všelijaká koukátka - Kousek světa v obrazech Aloisi Mikulkovi 

na počest! Pro radost malých i velkých uchechtánků, aby neměli dlouhou chvilku, přenesem se na starý hrad a 

tam si budem spolu hrát. 

13. 5. v 17h Mozartův sál, Reduta: Ensemble Opera Diversa - Jsem kněžna bláznů - Boženu Němcovou zná 

každý především jako autorku Babičky. O jejím velmi pozoruhodném osobním i profesním životě, politických a 

emancipačních aktivitách, i na dnešní dobu moderních názorech, fascinující korespondenci, se ví málo. Ukázat 

Boženu Němcovou jako statečnou, svobodnou, talentovanou a nezávislou tvůrčí bytost, bylo hlavním záměrem 

díla. 

13. 5. v 19h Mahenovo divadlo: Jaroslav Havlíček: Petrolejové Lampy - Příběh o tom, co se stane, když na 

sebe narazí mučivá touha a strach. Příběh o tom, že největším lidským hrdinstvím je umět přijmout svůj osud… 

15. 5. v 19h Reduta: Ira Levin: Veroničin pokoj - Mrazivý horor – nebo rozštěp duše, z něhož mrazí 

neméně? 

17. 5. v 20:30h Reduta: Listování Lukáše Hejlíka – Holčička a Cigareta - Proti světu plovoucímu v 

katastrofálně znečištěném vzduchu a zavalovanému všemožnými zákazy, proti vládě nevychovaných 

emancipovaných dětiček se hrdina knihy, čtyřicátník zaměstnaný na magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí 

na záchod potají vykouřit cigaretu… 

24. 5. v 15h Divadlo u stolu: Tisíc tuctů - Autorská adaptace několika povídek Jacka Londona s loutkami a 

kartony. 
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24. 5. v 19:30 HaDivadlo: Pár vzkazů veškerenstvu - Hra Wolframa Lotze variuje základní otázky po smyslu 

života a touze nezmizet ze světa beze stopy. V beckettovsky vykloubeném časoprostoru se potkává nesourodá 

skupina hrdinů, která vysílá své vzkazy „veškerenstvu“ do hlubokého vesmíru. 

21. 5 v 19h 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 

24. 5. V 20:00 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. 

25. 5. v 17:30h a v 19:30 MdB Činoherní scéna: Opus l - Netradiční, obrazivé loutkové představení-instalace 

oživující snový, křehce poetický svět tajemných bizarních lidiček, jejichž životy jsou konfrontovány s těmi 

našimi. 

25. 5. v 19:30 HaDivadlo: Přeš ploty - Divadelní adaptace e-mailové korespondence v režii Michala 

Skočovského je unikátním dokumentem možností a mezí toho, jak jsou si dva zcela odlišní lidé schopni 

porozumět. 

26. 5. v 14:00 a 20:00; 29. 5. v 18:00 Moravské náměstí: Deadtown - Po deseti letech se Divadlo bratří 

Formanů opět pouští do nového dobrodružství. Naše nová výprava za dobrodružstvím směřuje na západ… Na 

Divoký západ. 

26. 5. v 15:30 divadlo Polárka: Blízko - Určeno pro děti od 6 měsíců do 3 let a jejich rodiče. Vše se na scéně 

odehrává beze slov, příběh se odvíjí pouze za pomoci pohybu, hudby a originálních výtvarných prvků.  

26. 5. v 17:00 MdB Činoherní scéna: Medová královna - Na cestě k sladkému pokladu je třeba překonat řadu 

překážek, naučit se pokoře a trpělivosti. 

26. 5. V 17:30 Divadlo polárka: Až na dřeň - K životu potřebujeme ty druhé. Tobiáš měří sotva půl druhého 

milimetru, což na jeho věk není nic moc. Ale i přes to jde proti němu celý svět. Tedy téměř celý. Dokáže 

zachránit sebe a své blízké? Dokáže ochránit svět před zkázou? 

27. 5. V 13:00 a 15:30 Divadlo polárka: Koukej, svět! - Voda. Oheň. Země. Vzduch. Rostliny. Zvířata. 

Člověk. Ale jak to spolu souvisí? Zorientovat se ve světě kolem nás není jednoduché ani pro dospělé a co teprve 

pro ty nejmenší! 

27. 5. V 16:00 MdB hudební scéna:  Trojánky - Hekabé a Andromaché. Spojením těchto her vznikla volná 

trilogie, ukazující konfrontaci „barbarských“ Trójanek s „civilizovanými“ Řeky 

27. 5. V 17:00 Divadlo na Orlí: Ada/Ava -Inscenace Ada/Ava zkoumá skrze fantastický a nadpřirozený příběh 

smutek a melancholii, sebe a ostatní. 

27. 5. v 17:00 Šapito v Lužánkách: Chyba - Existuje určitá pravděpodobnost, že se během představení nestane 

žádná chyba.Nové představení na pomezí nového cirkusu a pohybového divadla od mezinárodního tvůrčího 

týmu kolem režiséra Víta Neznala. 
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27. 5. v 19:00 Mahenovo divadlo: Macbeth - Silná inscenace o veliké osobnosti. Hrůzyplný příběh. Dobře 

položená otázka, jejíž ozvěna se v naší mysli drží ještě dlouho po zatažení opony 

27. 5. v 19:00 Reduta: Něco za něco - Kdo má moc, nemusí být v právu… 

27. 5. v 19:00 MdB Činoherní scéna: Poslední večeře - Příběh propletený drobnými historkami o gangsterech, 

vražedných kuchařích, tajných agentech a smrtící kráse ruských baletek. Přijďte se nabít nezkrotným tancem, 

živou… 

28. 5. v 17:30 Divadlo na Orlí: Lula Del Rey - Manual Cinema zve na vizuálně a sluchově podmanivou (a 

emočně křehkou) objevitelskou výpravu za osamělostí, ženskostí a ikonografií padesátých a šedesátých let 

v Americe… 

28. 5. v 17:30 Divadlo Polárka: Pozor, děti, přijela k nám pouť - Kritikou ceněný, velmi vtipný a trochu 

strašidelný příběh pro děti od 10 let. 

28. 5. v 19:00 Reduta: Vyrozumění - Tragikomedie o moci jazyka a jazyku moci. Proslulá hra Václava Havla, 

která je i dnes, více než 50 let po svém vzniku, stále palčivě aktuální, popisuje zavádění umělého… 

28. 5. v 19:30 Mahenovo divadlo: Kříž u potoka - Pláče anděl nad ďáblem, ale nemůže se s ním spřátelit, byť i 

chtěl, propast příliš velká mezi nimi zeje 

28. 5. v 19:30 MdB Činoherní scéna: Višňový sad - trochu smutná komedie v režii Romana Poláka. V klasické 

ruské tragikomedii na sebe narážejí dva světy, minulost a současnost, a bojují o budoucnost. 

28. 5. v 21:00 HaDivadlo: Freedom - Představení inspirované průzkumem autorek nejvíce izolované krajiny 

světa - Severní Korei - klade důraz na otázku svobody a nesvobody v dnešní společnosti. 

29. 5. v 20:00 Husa na provázku: Guide - Co kdybychom se jednou mohli ohlédnout za svým životem – 

udělali bychom něco jinak? Dokázali bychom se vyvarovat vlastních chyb? A kdyby bylo koho se zeptat, měli 

bychom… 

30. 5. v 20:00 HaDivadlo: Švihla - Skákání přes švihadlo není jen dětská hra; symbolizuje i ambici, touhu po 

výkonu, snahu o sebezdokonalování. „Přeskakuješ sám sebe, překračuješ své hranice, nebo jsi… 

29. 5 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. 

30. 5 a 31. 5 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. 

31. 5 v 19h šapitó Lužánky: Vladislav Vančura: Rozmarné léto - Tento způsob léta se nám zdá... Nechejte si 

ho zdát s námi! Svět ožívajících snů, ve kterém se divákům odedávna tají dech a v něm cosi rozmarného. Barvité 

vypravování slavné české klasiky pouze od února do června v cirkusovém šapitó v parku Lužánky. 

(Ing. Bc. Kristina Hartmanová) 
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Rébus 

 

Řešení rébusu č. 1 z minulého čísla: 

Jedná se o klasickou Ceasarovu šifru, kdy jsou písmenka zakódována určitým 

posunem, v tomto případě to byl posun o 5. Tedy otázka zněla: "Jaká je největší planeta 

Sluneční soustavy?"  Jupiter! 

 

Řešení rébusu č. 2 z minulého čísla: 

Najděte pandu! 

 

 

 

 

 



58 
 

Zadání rébusu č. 1 

Vyluštěte osmisměrku.  

Otázka: "Které jídlo má nejraději rozčílený člověk?" 

Slova: 

ANGÍNA BUNDA ČENICH DUŠIČKA DVOJTEČKA EMAIL EPOCHA FOTEL HOSTES

KAHŘEBÍK CHAOS KAPSA KEDLUBNA KOŽKA MIKROBUS NÁMĚT NESMYSL OB

RAZPLYNOMĚR PRŮDUŠKA PRŮKAZKA PUŠKA ROPUCHA TŘÍSKA UKÁZKA ŽE

LVA 

 

 

Zadání rébusu č. 2 

Dokážete odpovědět na následující otázku? 

"Který den by byl zítra, kdyby včera bylo pět dní před dnem, který je po nedělním zítřku?" 

 (Mgr. Tomáš Novotný) 
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Kde nás najdete? 
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