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Přehled nadcházejících školních akcí  

na měsíc únor 

 

Veletrh středních škol OC Olympia (27. – 29. 1. 2017) 

Na třídenním maratonu interaktivních prezentací středních odborných škol se 

představí bezmála 33 institucí z Jihomoravského kraje. Akce bude probíhat po celém 

obchodním domu Olympia. V nabídce budou školy, které nabízejí obory zaměřené především 

na strojírenství, elektrotechniku, informační technologie, zdravotnictví, služby a řemesla. 

Každá škola bude na svých stanovištích prezentovat svoje obory a zaměření a budoucí žáci 

středních škol se budou moct zapojit do nejrůznějších činností, které nabízejí jednotlivé školy. 

Zájemci samozřejmě dostanou vyčerpávající informace o nabídce studijních a učebních 

oborů, o spolupráci dané školy s regionálními zaměstnavateli nebo o případné možnosti 

mimoškolních volnočasových aktivit a zájmových kroužků, které nabízejí jejich budoucí 

školy. 

Během celé akce bude probíhat bohatý doprovodný program, který se uskuteční 

v prostranství před obchodem Intersport, kde se představí žáci jednotlivých středních škol 

s tematicky zaměřenými vystoupeními.  

 

Časový program akce: 

Patek 27. 1. 2017, 11 – 19 hod. 

Sobota 28. 1. 2017, 10 – 19 hod. 

Neděle 29. 1. 2017, 10 – 20 hod. 

 

(Organizace za SZŠ Jaselskou: Mgr. Iva Křesťanová)  
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Moje nejzajímavější ošetřovatelská kazuistika (24. 1. 2018) 

Dne 25. ledna 2018 proběhne školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější ošetřovatelská 

kazuistika“ v učebně 46 od 13 hodin. Soutěž představuje nejzajímavější případy 

ošetřovatelské péče poskytované našim pacientům, se kterými se žáci setkali v průběhu 

odborné praxe ve zdravotnických zařízeních. Připravené kazuistiky budou prezentovat žáci 

4. ročníků denního studia oboru Zdravotnický asistent. Výkony žáků bude hodnotit porota 

složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků. Vítězka/vítěz školního kola bude 

reprezentovat naši školu na XIV. festivalu ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně, který se bude 

konat dne 21. března 2017. 

(Mgr. Dana Hauserová) 

 (Zapsal: Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Zajímavé kulturní akce v Brně  

na měsíc únor 

Partička (15. 1. 2018) 

Na začátku letošního roku přijede do brněnského Orea Hotelu Voroněž známá 

improvizační show Partička v čele s Michalem Suchánkem, Richardem Genzerem a dalšími 

protagonisty. Akce začne v pondělí ve 20:00 a vstupné stojí 400 Kč. Pro ty, kteří si na 

představení nestihnou koupit lístky, si představitelé přichystali další impro-show v nedalekém 

Blansku (16. 1. 2018) a v Drnovicích (17. 1. 2018). 

Cestovatelský festival GO Kamera (18. – 21. 1. 2017) 

Brněnské výstaviště bude hostit dnes už tradiční cestovatelský festival, který pořádá 

od roku 1998 CK Livingstone. Tento festival se stal během let největším setkáním cestovatelů 

v Čechách a na Slovensku. Své filmy, fotografie, přednášky a především zážitky ze svých cest 

představí velké množství známých cestovatelů, horolezců nebo fotografů. Během čtyř dnů 

vystoupí celkem 50 osobností, kteří se budou zaměřovat především na oblast Afriky.  

Tradiční ples (27. 1. 2018) 

Tradiční ples 2018 proběhne poslední lednovou sobotu od 19:30 v Bobycentru. Tento 

ples je určen všem, kteří mají rádi zábavu, kulturu a především různé druhy tance. K dispozici 

budou dva velké taneční parkety, na kterých předvedou svoji taneční show několikanásobní 

mistři ČR v tanci. K poslechu bude hrát orchestr a profesionální DJ´s. Celým večerem 

provede Evica Šedová a Jiří Mádl. 

 (Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Toulavé boty 

 

Vanuatu (Vanuatská republika) 

 

Zase je tu leden. Nejstudenější měsíc v roce. Dny jsou krátké a tmavé, noci naopak 

extrémně dlouhé, až nekonečné. Lyžaři a milovníky pravé zimy oblíben, ostatními nenáviděn. 

Bohužel v posledních letech dochází díky globálnímu oteplování k tomu, že se někdy 

nedočkáme ani sněhu, takže se z ledna stává měsíc plný bláta, mlhy, deště a začátku 

chřipkové epidemie. Proto řada z nás před lednem utíká do teplých krajin, aby si zkrátila tu 

nekonečnou tmavou zimu a načerpala trochu sluneční energie do zásoby. I já patřím do 

skupiny těch, kteří mají raději léto, a proto se snažím během zimy utéct aspoň na chvíli někam 

k moři nebo do teplejších oblastí.  

 V dnešním čísle Jaselského kurýra se podíváme prostřednictvím pravidelné 

cestovatelské rubriky Toulavé boty opravdu daleko, možná i nejdále, kde jsme zatím byli. 

Zavítáme na opačný konec planety, konkrétně do jižního Tichého oceánu na souostrovní stát 

Vanuatu. Troufnu si tvrdit, že řada čtenářů nemá ani ponětí, kde se tento stát nachází, nebo že 

vůbec existuje. Důvodů je hned několik: velká vzdálenost od Evropy, určitá izolace od 

okolního světa díky své poloze uprostřed oceánu, menší turistický ruch, a také skutečnost, že 

se jedná o opravdu mladý stát, který oficiálně vznikl až začátkem 80. let minulého století. 

Pojďme se tedy velmi krátce podívat na pár faktů o této krásné zemi: Vanuatu leží v Oceánii, 

konkrétně v oblasti Melanésie; nejbližšími sousedy jsou Fidži a Nová Kaledonie; od Austrálie 

je vzdáleno vice jak 2000 km; v koloniálním období se souostroví nazývalo Nové Hebridy; 

v současnosti se jedná o samostatný stát, avšak stále spadá pod země tzv. Commonwealthu 
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(sdružení zemí pod britskou vlajkou a královnou). Souostroví Vanuatu je tvořeno přibližně 

83 ostrovy, přičemž řada z nich je neobydlených. Pokud se pozorně podíváte na mapu, 

zjistíte, že jednotlivé ostrovy jsou seskupeny do tvaru písmene Y. Pobřeží je rájem pro 

milovníky potápění, neboť je obklopeno nádhernými korálovými útesy a ve vnitrozemí 

jednotlivých ostrovů se nachází celá řada stále aktivních sopek. Zemi často sužují zemětřesení 

a větrné smrště – tajfuny. 

 

Příjezd do Port Vila – hlavního města Vanuatu (na obrázku je zachycen malý remorkér, který navádí větší loď do 

přístavu). 

Moje první kroky, jakmile jsem opustil palubu lodi, směřovaly do hlavního a největšího 

města Vanuatu – přístavu Port Vila. Port Vila je kromě správního centra celého souostroví 

rovněž největším přístavem v dané oblasti a zdržuje se v něm nejvíce původních obyvatel 

republiky Vanuatu. Bohužel se nejedná o tropický ráj, jak by si každý představoval, ale 

o špinavé a rušné město, ve kterém se soustředí veškerý státní průmysl. Všude je plno prachu, 

smetí, rozpadajících se domů (zapříčiněno pravidelnými živelnými katastrofami) 

a potulujících se zvířat. Na druhou stranu musím uznat, že okrajové části Port Vila jsou 

obklopeny nádhernými plážemi a tropickou přírodou. Stačí, abyste si vzali v centru taxi, které 
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vás za pár australských dolarů odveze na odlehlé pláže, či ke kráteru jedné z mnoha místních 

sopek. Jinak je Port Vila celkem vyspělé město, ve kterém dostanete všechny potřebné věci – 

potraviny, místní ovoce a zeleninu, suvenýry, elektroniku i internetové připojení na 30 minut 

zdarma.  Jsem rád, že jsem hlavní město navštívil, protože jsem si mohl udělat obrázek 

o životě běžných obyvatel. Někdy mám pocit, že tito lidé ani nevnímají, jakou krásou jsou 

obklopeni a berou ji za zcela samozřejmou. Je to asi dáno i tím, že v tomto prostředí žijí celý 

život a zvykli si na ni, zatímco my Evropané máme pusu otevřenou a nechápeme. Život tu ale 

určitě není lehký, klima je zde velmi horké, často zde intenzivně prší a neustálé tajfuny 

způsobují místním lidem existenční problémy.  

 

Jedna z kouzelných zátok u hlavního města Port Vila. 

 Moje další kroky směřovaly do velmi oblíbené destinace na největším vanuatském 

ostrově Espiritu Santo – do Champagne Bay (Šampaňský záliv). Champagne Bay je nádherný 

záliv s dlouhou písečnou pláží, obklopený vysokými horami s tropickým pralesem. Kromě 

hlavního zálivu je Bay tvořen i menšími plážemi, korálovými útesy a hustým pásem tropické 

vegetace, která je mnohdy neprostupná pro svoji propletenost. Koupání na hlavní bílé písečné 

pláži bylo opravdu fantastické, jelikož zde voda dosahuje velmi příjemné teploty kolem 30°C, 
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takže můžete v pohodě šnorchlovat i několik hodin, aniž by vám byla zima. Daleko vice mě 

ale bavilo prozkoumávat vzdálenější zákoutí celého zálivu, kde jsem narazil na úžasné 

sopečné útesy, květiny, jejichž tvary a barvy se zcela vymykaly mým představám o místní 

floře a dech beroucí podmořský svět. Ano, toto je přesně ten ráj, o kterém si sníte při pohledu 

na mapu nebo globus. Ten ráj, ze kterého se nechcete vrátit do běžné reality. Je to samozřejmě 

jen iluze, jelikož život tady určitě není jen procházkou po pláži a místní obyvatelé řeší 

nejrůznější krizové situace, ale … pro mě, jako pro turistu z Evropy, je to přesně to místo, kde 

bych jako Robinson Crusoe rád ztroskotal a hledal pitnou vodu s banány. 

 

Hlavní pláž s bílým pískem na Champagne Bay. 

Velkým štěstím bylo, že po celou dobu mého pobytu na Vanuatu panovalo slunečné 

počasí s příjemnou teplotou kolem 28°C, takže jsem si mohl všechny krásy a barvy tohoto 

souostroví užít plnými doušky. Ani se neodvažuji pomyslet na to, jak rychle se dokáže změnit 

počasí s příchodem větrné smrště nebo bouřky, a jak krutý dokáže být oceán, pokud se zrovna 

nacházíte na palubě lodi (mořská nemoc je proti tomu asi jako naše středoevropská 

chřipečka). 
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Sopečné útesy na odlehlých plážích Champagne Bay. 

V závěru svého putování po Vanuatu jsem se rozhodl navštívit jeden z nejmenších 

ostrovů tohoto státu – Mystery Island (Záhadný ostrov). A udělal jsem opravdu dobře. 

Mystery Island je malinký ostrůvek, který pohodlnou chůzí projdete za 40 minut, je zcela 

neobydlený a jediným náznakem, že se zde občas někdo objeví, je malá bouda místního letiště 

(jedna místnost a posekaná louka jako runway) a asi tři proutěné chýše, které zde vytvořili 

námořníci pro turisty v případě nepříznivého počasí. Mystery Island je celý obklopený 

korálovým atolem, takže je fantastické sledovat různé barvy mořské vody, která se mění od 

tyrkysové až po temně modrou, nad korálovými útesy se voda zabarvuje do mírně zelené.  
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Pěšina na Mystery Island – ukázka vegetace a krásného zbarvení vody. 

Rovněž pláže jsou zde nádherné a nekonečné, dalo by se říci, že to je vlastně jedna 

velká, dlouhá pláž kolem celého ostrova, tvořena bílým práškem, o kterém se už ani nedá 

mluvit jako o písku. Ostrov jsem navštívil v brzkých ranních hodinách, takže se mi naskytla 

opravdu úžasná scenérie bez turistů, zakotvených lodí a všudypřítomných domorodců, kteří 

každý den připlouvají na ostrov za účelem prodeje suvenýrů. Bylo opravdu velkým zážitkem 

chodit po neobydleném ostrově, zkoumat místní vegetaci, poslouchat zpěv exotického ptactva 

a užívat si ten pravý pozemský ráj. Dokážu si představit, že bych na pár měsíců změnil 

bydliště a odjel na Mystery Island – potřeboval bych ovšem kvalitní zásobování a člun, 

jelikož na ostrově není pitná voda a ovoce jsem také nikde neviděl. 

Jakmile jsem si během dopoledne pečlivě ostrov prošel, následovalo odpolední 

koupání v krásně vyhřáté vodě. A byla opravdu teplá – domorodci ten den naměřili 32°C. 

Koupání jsem si užil, vlnky mnou jemně pohupovaly, slunce krásně pálilo a v dálce 

u korálového atolu jsem dokonce zahlédl žraločí ploutev, což je velký zážitek – z takové 

vzdálenosti určitě, kdyby byl žralok blíže, asi bych se tak neradoval . 
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Vegetace a pláž na Mystery Island. 

 Vanuatu je jistě zajímavá země tvořena velkým množství ostrovů. Na jedné straně zde 

najdete úžasná místa, která se mnohdy objevují na pohlednicích a prospektech různých 

cestovních kanceláří a internetových portálů, na druhé straně je často sužováno přírodními 

katastrofami, místní obyvatelstvo rozhodně nepatří k majetným lidem, jelikož je vesměs 

odkázáno právě na nás, turisty, kterým se snaží prodat vlastní výtvory a typické místní 

suvenýry. Musí být opravdu náročné neustále žít se strachem, že opět přijde nějaká živelná 

katastrofa a lidé nebudou mít střechu nad hlavou.  
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Mystery Island – pláž s místními plavidly a korálový atol v pozadí. 

 Pro mě, jako pro turistu, byla ale návštěva Vanuatu opravdu krásným zážitkem, jsem 

rád, že jsem měl možnost dostat se do tak vzdáleného koutu naší planety a vřele doporučuji 

všem, až budou mít cestu kolem, aby neváhali a toto odlehlé místo rozhodně navštívili. 

 

 (Mgr. Jiří Crha) 
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Příběh na pokračování 

 

Nenapravitelná  

Část čtvrtá 

Po posledním rozhovoru s Davidem byla Lettie roztěkaná a její nedochvilnost se opět 

začala projevovat. Začalo to pozdními příchody do hodin, vždy se vymluvila na to, že na 

pokoji zapomněla učebnici, sešit nebo úkol, ale ve chvíli, kdy se začala opožďovat i na 

společná jídla, si jejího chování začali všímat nejen spolužáci, ale i učitelé. Tuto skutečnost 

nenechala paní ředitelka dlouho bez povšimnutí a nechala si Nicolettu zavolat do své 

kanceláře.  

Lettie opět stála před ředitelnou celá nesvá a ošívala se, připadala si jako ve špatném 

filmu. Zhluboka se nadechla, naposledy si upravila kravatu, kterou před zrcadlem v dívčích 

koupelnách převázala nejméně šestkrát a zaklepala na dveře. Čekala na známé vyzvání ke 

vstupu, ale ten se nedostavilo. Říkala si, že ji nejspíš paní ředitelka neslyšela, a tak zaklepala 

znovu. V tu chvíli měla pocit, že jí srdce buší v uších, když se opět neozval ředitelčin hlas, 

pomyslela si, že je tu něco špatně. A měla pravdu. V této chvíli byla paní ředitelka v dívčím 

křídle školy a hledala ji, protože se Nicolett měla ukázat v ředitelně před dvěma hodinami. 

Když nakonec paní Swanová přišla ke své pracovně, nevěřila vlastním očím. Lettie stála 

opřená o futra jejích dveří a nechápavě na ředitelku hleděla. 

„Kde se couráte, slečno Pierceová?“ řekla ostrým tónem ředitelka, odemkla svou 

pracovna a počkala si, než dívka vklouzne do kruhové místnosti, ve které plápolal pouze oheň 

z krbu. Než přísně vypadající žena rozsvítila světla, jevila se místnost skoro až strašidelně 

díky stínům, které vrhaly předměty ozářené ohněm z krbu. Dívka se v ten moment cítila 

malinká a měla z ředitelky větší strach než obvykle. „Posaď se do křesla!“ přikázala jí paní 

Swanová, rukou ostře pokynula ke křeslu a sama usedla do toho svého. Lettie nedobrovolně 

usedla a pozorovala výraz zlobící se ženy, která ji sledovala úzkými štěrbinami místo očí, čelo 

měla svraštělé a rty špulila zlostí. V tuto chvíli vypadala minimálně o 10 let starší a Nicoletta 

věděla, že to tentokrát opravdu přehnala. „To… už… snad… nemyslíte… vážně?!“ pronesla 

chladně paní ředitelka a na každé jednotlivé slovo dala patřičný důraz. Lettie naprázdno 

polkla, v ústech měla vyschlo jako na Sahaře a snažila se splynout s kůží na křesle. „Já se vám 

moc omlouvám paní ředitelko.“ šeptla dívka a ustrašeně pohlédla do ředitelčina rudého 

obličeje. „Toto opožďování skončilo, ještě jednou přijdete kamkoli pozdě, budete celý týden 
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po škole a víkendy budete trávit uklízením stájí na školním statku! Je vám to jasné?“ řekla 

odměřeným hlasem žena sedící zády ke krbu a založila si ruce na prsa. „Úplně.“ hlesla Lettie 

a opět naprázdno polkla. Faktem bylo, že z ředitelky šel strach a už vůbec nevypadala, jako ta 

dáma, kterou většinu času vídala na školních chodbách či v jídelně, nyní jí spíše připomínala 

sedmihlavou saň, která co nevidět začne ke vší hrůze plivat oheň. „Dobrá a nyní k trestu, 

který vám udělím za nedochvilnost v posledních několika dnech. Jak víte, od tohoto pátku vás 

čekají zimní prázdniny a vy, na rozdíl od vašich spolužáků, je nebudete trávit skotačením ve 

sněhu a pečením perníčků na nadcházející Vánoce, ale čeká vás 30 stránkové pojednání na 

téma: Proč stále chodím pozdě.“ dořekla nazlobeně paní Swanová a konečně jí z obličeje 

zmizela zloba, kterou v něm doposud měla. Lett nebyla schopna slova, pouze na ženu hleděla 

s otevřenou pusou a nevěřila vlastním uším. Když se vzpamatovala, řekla pouze: „Vážně po 

mně chcete 30 stránek?“ Ředitelka přikývla a usmála se. „Donesete mi ho poslední den 

prázdnin po návratu z domu, užijte si Vánoce. Můžete jít a zavřete za sebou, prosím.“ 

elegantně pokynula rukou a naznačila, že nemá cenu se s ní dále dohadovat nebo dokonce 

vzdorovat. Nicoletta se nakonec zvedla, nepřítomně popřála ředitelce dobrou noc a odešla do 

svého pokoje nevěříce tomu, kolik stránek po ní paní ředitelka chtěla. Když vešla do pokoje, 

kamarádky na ní čekaly, ale ona pouze mávla rukou, převlékla se do noční košile, umyla si 

obličej, vyčistila zuby a šla spát. 

Druhého dne ráno byla jednou z prvních, kdo seděl v jídelně, a čekala na ostatní, aby 

se mohli nasnídat. Po snídani ji čekalo několik vyučovacích hodin, oběd a dvě hodiny jízdy na 

koni. Za normálních okolností byla jednou z nejlepších, kůň ji dokonale poslouchal a všechny 

cviky prováděla bezchybně. Dnes ji však učitel již poněkolikáté káral za nepozornost. Lettie 

však bylo všechno jedno a pouze přemýšlela nad tím, jak zvládne napsat takové dlouhé 

pojednání. Měla na všechno a všechny vztek. Po hodině jízd se u stáje se svým koněm 

zastavila Larisa. „Lettie, tak už mi konečně řekni, co se včera stalo.“ naléhala na svou 

kamarádku, ta jen pokrčila ramena a po chvilce se dala do bezútěšného pláče. Larisa 

k Nicolett přiskočila, objala ji a začala ji jemně hladit po zádech. „To bude dobré, ať se stalo 

cokoli, bude to dobré.“ utěšovala ji. „Tak o tom pochybuji. Swanová po mě chce 30 stran 

pojednání na téma: Proč stále chodím pozdě. Chápeš?“ položila kamarádce spíše řečnickou 

otázku. „Já na to mám pouze 18 dnů a vážně nevím, kdy to napíši. Víš přeci, že mi psaní moc 

nejde, vše mi vždycky hrozně trvá.“ povzdechla si a opět začala vzlykat. „Jenom psaní? 

A kvůli tomu děláš takový povyk?“ usmála se na ní Larisa a zastrčila plačící dívce pramen 

vlasů za ucho. „My ti s holkama pomůžeme, toho se neboj. Zvládneme to, vždyť jsme tým.“ 

poplácala ji po zádech a povzbudivě na kamarádku pohlédla. „To byste pro mne vážně 
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udělaly?“ vydechla Lett a radostí zvedla Larisu v objetí lehce nad zem. „Jistě. Pojďme na 

pokoj to říct holkám.“ Usmály se na sebe a vydaly se do jejich pokoje. Všechny holky 

souhlasily s tím, že Lettie pomůžou pod podmínkou, že přestane chodit pozdě a na 

silvestrovskou oslavu se sejdou u Pierceových doma. S tím Nicoletta nemohla jinak než 

souhlasit. Hned to šla zavolat rodičům, ti s tím také neměli sebemenší problém, a tak Lett 

mohla druhého dne v klidu a s čistou hlavou odjet na vánoční prázdniny domů. 

(Nikol Georgiánová, 4L) 
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Tipy na výlety 

 

Veřejné bruslení v Brně 

(celý měsíc) 

Tak jako každý rok i letos se pod širým nebem v Brně otevřelo nebo postavilo hned 

několik ledových ploch, kde si návštěvníci mohou zabruslit a nasát pravou zimní atmosféru. 

Níže se můžete seznámit s nejznámějšími místy, kde probíhá venkovní veřejné bruslení. Více 

informací naleznete buď na stránkách jednotlivých kluzišť, popř. přímo na internetových 

stránkách http://verejne-brusleni.info/brno/  

 „Bruslák“ u sochy Jošta na Moravském náměstí (Moravské nám. 611/6, 602 00 Brno) 

 

 Kluziště Vodova (Vodova 336/108, 612 00 Královo Pole, Brno) 

 

 Kluziště Za Lužánkami (Sportovní 347/2, 602 00 Ponava, Brno) 

 

 Ice Arena u Olympie (U Dálnice 777, 664 42 Modřice, Brno) 

 

 Kluziště Salesko, Brno Líšeň (Kotlanova 2660/13, 628 00 Brno – Líšeň) 

 

 Kluziště Černovice (Kneslova 1196/1a, 618 00 Brno - Černovice) 

 

 Kluziště Lesná (Milénova 808/14, 638 00 Brno – Lesná) 

 

 Kluziště kulturní centrum Omega (Jugoslávská 682/126, 613 00 Brno – Černá Pole) 

 

 Kluziště Kraví hora (Údolní 532/76, 602 00 Brno – Veveří) 

 

 Bruslení na Brněnské přehradě (Vodní Nádrž Brno, 635 00 Brno) 

 

 Kluziště Žabovřesky (Žabovřeská 581/3, 616 00 Brno – Žabovřesky) 

(red.) 

http://verejne-brusleni.info/brno/
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Herní koutek 

 

The Sims 4: Dodatky 
  

Vysvětlovat tady, jak vypadá hra The Sims 4, je určitě zbytečné, protože každý z nás 

o ní určitě již slyšel. Když si tuhle hru koupíte, zjistíte, že k ní existuje spousta dodatků. Sama 

je sice nemám všechny, mám jich pouze 8, ale tento článek můžete brát jako tipy na to, které 

dodatky koupit a které za to prostě nestojí. 

Život ve městě 

Výhody: možnost bydlení v bytovce, simíci mohou pracovat z domova (v omezeném čase 

musíte splnit 3 zadané úkoly), odemyká nové typy prací. 

Nevýhody: tvůrci se snažili, aby mapa působila "mezinárodně", jenže to způsobilo akorát, že 

většina postav má pofiderní jména, která mají působit cizojazyčně. 

Za mě je tohle určitě nejlepší dodatek z těch, co mám, takže určitě doporučuji. 

Jdeme se najíst 

Výhody: vytváření vlastních restaurací, krásné doplňky na vytvoření restaurace. 

Nevýhody: než přijdou do restaurace první hosté, trvá to tak dlouho, že většina personálu již 

nechce pracovat; nemůžete zaměstnávat vlastní simíky. 

I tento dodatek považuji za jeden z těch lepších a jeho koupě nelituji. 

Upíři 

Výhody: vytváření upírů, možnost nových dovedností (hra na varhany, atd.). 

Nevýhody: pro upíra musíte vybrat určitý počet pozitivních vlastností a tomu vyrovnat 

i negativní vlastnosti (je určený poměr, kolik kterých můžete mít), ale přijde mi, že negativní 

mají větší vliv (intenzitu) než ty pozitivní; těžce se u upíra zvyšují levely – nechce v tomto 

ohledu moc spolupracovat. 

Ve výsledku jsem spokojená i s tímto dodatkem. 

Dětský pokoj 

Výhody: nové doplňky do pokoje. 

Nevýhody: úplně jsem nepřišla na to, jak využít některé interaktivní hračky. 

Přijde mi, že na to, jak byl tento dodatek propagovaný, až zas tak dobrý není a určitě bych se 

obešla bez něj. 
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Romantická zahrada 

Výhody: krásné doplňky do zahrady, studna přání (nikdy nevíte, jestli vám vyplní přání nebo 

váš simík umře, ale dají se s ní velmi rychle levelovat vlastnosti). 

Nevýhody: popravdě nevidím žádný velký nedostatek. 

Z dodatků s tematikou zahrady, které vyšli ve výsledku dva, je tento určitě můj oblíbenější. 

Domácí kino 

Výhody: možnost domácího kina, na obrazovce opravdu vidíte minipříběhy. 

Nevýhody: příběhy stále postrádají jakýkoliv smysl. 

Dodatek není nijak špatný a domácí kino je prostě domácí kino, ale nemůžu říct s jistotou, 

jestli se ho vyplatí koupit nebo ne.  

 

(Petra Hlaváčková, 4L) 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Zajímavý koníček 

 

Scootering 

Co to je Scootering? 

Scootering je úžasná věc, a to nemluvím jen o komunitě, ale i o tom, jak na sobě 

a jiných vidíte progres, překonávání strachu, někdy i zranění nebo taky fyzické a psychické 

síly. Scootering vyplývá z jednoho slova scoot, česky koloběžka, což obsahuje hodně, ale 

neznamená to jen to, ale i životní styl, takže se podle toho zařizujete. Člověk do tohoto sportu 

musí dát ve své podstatě vše, co může. Obyčejný laik by řekl, že to je takovej ten týpek 

s koloběžkou, kterej si na tom hopsá. 

 

 

Jak jste začali? 

Bylo 1. 10. 2014, nám bylo kolem 12–13 let a přišel můj dobrý kamarád Petr Marek 

a povídá: „Hele, kluci, koukejte, co jsem našel, co si koupím a budu na tom jezdit,“ já 

a kamarád Žora Nevoral jsme si hned řekli: „Hmm, to chci.“ Nijak jsem nad tím nepřemýšlel 

a hned jsem to řekl rodičům, ať mně to na Vánoce koupí. Jednou jsme tu koloběžku 

s kamarády našli pod postelí rodičů a hned jsme to museli vyzkoušet. 1. trik byl něco 
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neuvěřitelného! Vyskočili jsme a seskočili obrubník u chodníku, taková radost dítěte, bylo to 

prostě úžasné. Následně dostali koloběžku i ostatní kamarádi, bylo nás dohromady 7. Plynul 

čas a my jsme se zlepšovali a přicházeli s nápady. Jeden z toho byl založit klub Scoot Fans. 

Byl jsem to hlavně já, Petr a Žora, co jsme založili Scoot Fans/Lost Riders a bylo to přesně 

6. 10. 2014. 

Co pro vás znamená Scoot Fans/Lost Riders? 

Scoot Fans, dnes Lost Riders, nebyla jen skupina přátel, ale byla to i velká vážená 

rodina, a v podstatě to vypadalo tak, že jsme dojeli do skateparku a najednou přišli kluci ve 

věku 10–14 let a spustili: „Ahoj, nejste vy náhodou ti Scoot Fans? To je hustý, strašně se nám 

líbí vaše videa. Nemůžete se nám podepsat na helmy?“ Byl to úžasný, jedinečný pocit. Bylo 

to úžasné, jak nic jiného, a byly to krásné časy. 

 

Kolik vás může stát koloběžka? 

Z mojí vlastní zkušenosti je nejlepší koupit první koloběžku tak za 1500 Kč, naučit se 

tail – whip (otožení desky pod sebou) a pak koupit lepší tak za 7500 Kč. A ovšem 

o koloběžku se musíte starat, a to tím způsobem, že ji promažete olejem, ale co už, nebo si 

můžete koloběžku vylepšovat, né že můžete, vy chcete, a v celku za nejlepší možnou můžete 

klidně utratit i 15000 Kč jen to hvízdne.  
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Co jste dokázali jako tým? 

Jako tým jsme byli v Brně vážení tím, že jsme byli ti nejlepší, ale je tu spousta věcí, co 

jsme dokázali. Jedna může být to, že jsme chtěli přestěhovat skatepark z Lešan (to je u Prahy) 

do Brna. Byla to velká akce. Dokonce jsme sehnali i sponzory, například Decathlon, městská 

část Sokolnice, Xbike. Už bylo vše zařízené i odvoz. Nicméně jsme tam zavolali a nic, jak 

sekretářka tak ani zástupce starosty, tak voláme v pondělí a nic, zase to samé. Tak voláme 

v úterý přímo starostovi a on nám říká: „Omlouvám se, ale včera volal vedlejší starosta a ten 

skatepark chtěl.“ Bylo to obrovské zklamání. Jinak jsme dělali i kroužky pro malé děti nebo 

jsme pořádali závody. Jeden náš člen byl na MČR a byl tak 11 ze 150 lidí, takže v celku 

úctyhodný výsledek.  

 

Jaká je na skateparku komunita? 

V celku pohodová, ale objevují se spory mezi skejťáky a scootery nebo BMXkaři, Jde 

spíš o to, že někdo někomu vjel do cesty. Po většinu času se můžete s ostatními seznámit 

v dobrém a není problém si zde najít dobré kamarády. Ovšem co všechny lidi štve, jsou malé 

děti, které stojí uprostřed skateparku a všem překáží.   

Kdy je dobré začít se scooteringem? 

Nejlepší je začít klidně už v 5 letech a s dobrým “trenérem“ se dítě může klidně do 

8 let naučit back – flip. Jde začít klidně i později, ale ztratíte u tohoto sportu ohromné 

množství času, jelikož velké množství jezdců končí po nástupu na střední školu a díky tomu 

se tomuto sportu nemůžou věnovat. 
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Jací jsou mistři u nás a ve světě? 

V ČR je mistr Jára Soukup a po něm je Richard Zelinka, ovšem tihle dva nejsou 

vlastně vůbec nic proti jiným jezdcům ze zahraničí. Ovšem nejlepší jezdec na světě je Dakota 

Schuetz, ten jezdí přes 20 let a nyní mu je kolem 26.  

Dá se scooteringem živit? 

Ve své podstatě ano i ne, jde o to, že musíte být opravdu dobrý, zaujmout sponzory 

a nejlépe se s nimi dohodnout, aby prodávali věci s vaším jménem a je to. Nebo si můžete 

založit vlastní značku dílů pro koloběžku, což je náročné z hlediska výroby. 

Jak jste skončili? 

Vlastně už ani nevím, šlo to tak postupně, prvně jsme přestali intenzivně jezdit, pak 

jsme už jezdili jen tak občas, třeba 1 za měsíc, a pak jsme nastoupili na střední školy, potom 

se už nikomu moc nechtělo a bylo to. Během pár měsíců se na to vykašlete, ale pořád jsme si 

z toho něco vzali, nejen zkušenosti, ale i nová přátelství a hlavně to, že když si za něčím jdete 

a chcete, tak to dokážete. Naše pozůstatky můžete najít na FB nebo Youtubu a Instagramu. 

A. Sovadina jeden ze zakladatelů a jezdců Scoot Fans/Lost Riders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy na náš scooteringový tým: 

https://www.facebook.com/by.lostriders/ 

https://www.youtube.com/channel/UCXvZHhFuzaQSe9EXV4b1aGA 

https://www.instagram.com/lost.riders/ 

(Antonín Sovadina, 1L) 

https://www.facebook.com/by.lostriders/
https://www.youtube.com/channel/UCXvZHhFuzaQSe9EXV4b1aGA
https://www.instagram.com/lost.riders/
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Úvaha 

 

Vídeň 

Většina z nás mohla před Vánoci navštívit krásnou Vídeň. Ve Vídni jsem už jednou 

byla, ale bylo to před čtyřmi lety, ještě k tomu na jaře. Takže jsem neměla možnost vidět ty 

proslulé vánoční trhy, o kterých každý mluví.   

Řekla jsem si, že pojedu. Myslela jsem si, že to bude jako klasický výlet. Procházky, 

památky, poslouchání poučných výkladů, však to znáte. Ale opak byl pravdou!  

Cesta tam byla velmi zdlouhavá. Ve Vídni byly kolony jak tady v Brně a v autobuse 

bylo hrozně přetopeno. A jediná přednáška, za celý výlet, byla právě po cestě do Vídně. Ale 

když už jsme konečně dorazili, tak jsme šli směrem na trhy. Musím se přiznat, že si už 

nepamatuji, jak se jednotlivé památky jmenovaly. Šli jsme přes jedno náměstí, krásný, zelený 

park, kde jsme se vyfotili a za chvilku jsme byli před tržnicí.  
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Už od prvního pohledu, když jsem se podívala na překrásnou vánoční výzdobu, když 

jsem ucítila vůni svařeného vína a viděla ty spokojené výrazy v obličejích všech lidí okolo, 

jsem začala cítit tu pravou vánoční atmosféru.  

Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykla, že všichni okolo mě mluví německy. A u každého 

stánku přemýšlet nad slovíčky bylo občas náročné, ale domluvili jsme se. Nejlepší bylo, když 

jsme narazili u stánku s čokoládovou fontánou a ovocem na pána, který mluvil česky, celkem 

nás to zarazilo, ale zároveň velmi potěšilo. Překvapilo mě, jak je to tam všechno drahé. 

S holkami jsme si koupily jahody v čokoládě, a to jak v mléčné, tak bílé a hořké. Potom jsme 

si koupily ananas politý čokoládou, to byla mňamka! Ale jelikož to bylo všechno opravdu 

dost drahé, tak nikdo tam moc nenakupoval, protože si vše šetřil do slíbeného Primarku.  

 

I přes to, že cesta do Primarku trvala déle, než jsme všichni čekali, jsme nakonec do 

veledůležitého obchodu tohoto výletu dorazili. Už si nepamatuji, kolik jsme měli času na 

nákup, ale vím, že když nám ten čas sdělili, tak nám to přišlo jako 5 minut. Když jsem vešla 

dovnitř, nevěděla jsem, k čemu mám jít dřív, lítala jsem od jednoho k druhému a nemohla nic 

najít. Nakonec jsem nakoupila vše, co jsem chtěla a taky utratila vše, co jsem měla. 
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Bylo to fajn, i když jsme na zpáteční cestě uvízli v zácpě a ze všech stran autobusu 

hrálo rádio sestaveno z několika lidí a my, co jsme byli uprostřed, jsme nepatrně trpěli. 

Všechny to dost zmohlo, a proto jsme byli opravdu rádi, když jsme konečně dorazili do Brna.  

 

(Klára Hájková, 2B)  
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Hudební okénko 

 

Příběh písně 

GUNS N‘ ROSES – DON’T CRY 

INFO: 

1) Kapela byla založena roku 1985 v Los Angeles. 

2) Jméno skupiny vzniklo spojením jmen skupin Hollywood Guns a L. A. Guns, ve 

kterých zakládající členové Axl Rose, Tracii Guns a Izzy Stradlin hráli. 

3) Potíže s drogami, hlavně u Slashe a McKagana, a slabost Axla Rose pro trička 

s Charlesem Mansonem (= americký masový vrah), byly často využívány médii 

k prezentování skupiny jako špatného vzoru pro jejich mladé fanoušky. 

 
Zleva: Izzy Stradlin, Rob Gardner, Axl Rose, Duff McKagan, Slash. 

Píseň z alba Use Your Illusion (1991) pojednává o dívce mezi dvěma muži. Inspirací k textu 

byla dívka, se kterou chodil kytarista Izzy Stradlin, ale zajímal se o ni i zpěvák Axl Rose. 

Když se s Izzym rozešla, Axl se do ní zamiloval, ale ona jej nechtěla. 
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Talk to me softly – Mluv se mnou něžně 

There is something in your eyes – Něco je ve tvých očích 

Don't hang your head in sorrow – Nevěš smutně hlavu 

And please don't cry – A prosím neplač 

 

I know how you feel inside I've – Vím, jak se cítíš uvnitř 

I've been there before – Já už to kdysi zažil 

Somethin is changin' inside you – Něco se uvnitř tebe změnilo 

And don't you know – A ty nevíš co 

„Bylo to o holce, se kterou chodil Izzy, a ona se mi fakt líbila. Rozešli se a my o tom pak 

napsali song. Byl jsem do ní fakt zamilovaný, ona věděla, že to nevyjde a dávala mi sbohem. 

Já si sedl a začal brečet, ona řekla: „Don’t cry“. Další den jsme se s Izzym sešli a během 

pěti minut byla píseň hotová.“  

Don't you cry tonight – Dnes v noci neplač 

I still love you baby – Stále tě miluji, zlato 

Don't you cry tonight – Dnes v noci neplač 

Don't you cry tonight – Dnes v noci neplač 

There's a heaven above you baby – Nebe je nad tebou, zlato 

And don't you cry tonight – A dnes v noci neplač 

Doprovodné vokály v písni zpívá frontman kapely Blind Melon, Axlův blízký přítel Shannon 

Hoon. Ten se objevil i ve videoklipu k písni. 

And please remember – A prosím, pamatuj si, 

that I never lied – Že jsem ti nikdy nelhal 

And please remember – A prosím, pamatuj si, 

how I felt inside now honey – jak se cítím uvnitř, zlato  
 

You get on make it your own way – Musíš jít svou vlastní cestou 

But you'll be alright now sugar – Ale budeš zase v pořádku 

You'll feel better tomorrow – Zítra ti bude líp 

Come the morning light now baby – Až přijde ranní světlo, zlato 
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„Chtěli jsme říct, že i když to ve vztahu nejde tak, jak by mělo, neměli byste se cítit špatně. 

Čas vše zahojí a budete se cítit líp. Vše bude dobré. Nebe máte nad hlavou. Berte to tak.“ 

Videoklip k písni líčí námluvy mezi mužem a jeho snoubenkou a taky jeho emocionální 

rozpolcenost. Ačkoliv je natočen úplně v jiném stylu, než přechozí klipy kapely, je považován 

za jeden z nejlepších z produkce skupiny. Obsahuje například scénu, kdy Slash zabije svoji 

přítelkyni, když shodí z útesu auto, ve kterém spolu jedou, a poté i kytaru.  

Axl později promluvil o velkých emocionálních problémech během natáčení, kvůli 

problémům se svojí tehdejší přítelkyní Eryn Everly.  

Kytarista Izzy, jež je považován za spoluautora písně a v nahrávce hraje intro, opouštěl během 

natáčení kapelu, a tak se v klipu nevyskytuje. 

Zpěvák Axl Rose se tady také objevuje s kšiltovkou kapely Nirvana u nohou. Rose byl velký 

fanoušek Nirvany a požádal zpěváka Kurta Cobaina o dvě společná vystoupení během turné. 

Cobain ovšem Guns N‘ Roses neměl v lásce a spolupráci odmítl.  

 (Eva Vranovská, 3A) 
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Investigativní reportáž 

 

Neohlášené pálení klestí 

S pálením klestí a odpadního zahradního materiálu má zkušenosti snad každý, kdo má 

zahradu. Podle vyhlášek, které vydává každá obec, město či městská část, se může pálit klestí 

pouze v určitých dnech a v určitém časovém rozmezí. Ale jsou mezi námi takoví, kteří pálí 

mimo tuto povolenou dobu. Pokud pálíte klestí mimo dobu, kdy je toto pálení povoleno, je 

potřeba pálení ohlásit. Díky tomu, že spousta občanů pálení klestí neohlašuje, dochází ke 

zbytečným výjezdům Hasičského záchranného sboru a Jednotek sboru dobrovolných hasičů. 

 

„Lidé často neohlašují, že budou pálit klestí, či jiný biologický odpad. Zrovna 

v nedávné době přijal dispečink na tísňové lince 150 telefonát, kdy oznamovatelka nahlásila 

požár v zahrádkářské kolonii v městské části Brno – Starý Lískovec. Na místo byla vyslána 

jednotka HZS stanice Brno – Starý Lískovec a stanice Brno – Výstaviště. Kvůli podezření, že 

požár je ve velkém rozsahu, byla místo vyslána i JSDH Brno – Starý Lískovec. Po příjezdu na 
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místo byl nalezen pouze muž, který pálil větve a odpad ze zahrady. Jde hlavně o to, že za tu 

dobu, co jsme zbytečně zasahovali, jsme mohli být jinde užitečnější.“ řekl velitel JSDH Brno – 

Starý Lískovec Michal Adamčík. 

Pálení klestí můžete oznámit na oficiálních stránkách Hasičského záchranného sboru 

České republiky, anebo na příslušném úřadě, který spravuje danou lokalitu. Tím, že pálení 

oznámíte, zabráníte zbytečným výjezdům hasičů. 

(Jakub Kříž, 2L) 
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Vyslechni svého učitele,  

tenkokráte s Ondrou Otavou 

 

Dobrý den, vážení čtenáři, Jaselského kurýra. Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího 

dílu naší rubriky Rozhovor s učitelem. Dnes jsem si připravil rozhovor s mladým nováčkem 

naší školy. Ano, řeč je o panu Mgr. Ondřeji Otavovi.  

Redaktor: „První otázka, kterou vám položím, se bude týkat spíše vašeho soukromí. Otázka 

zní: Odkud pocházíte a kde momentálně žijete? 

Mgr. Otava: „Já pocházím z městyse, který se nachází v okrese Blansko v blízkosti 

Boskovic. Konkrétně jsem z Doubravic nad Svitavou. Momentálně však žiji v Brně a doufám, 

že tu i nadále zůstanu.“ 

Redaktor: „Další otázka se spíše týká vašeho profesního života. Jaké vyučujete předměty 

a jaké máte případné funkce ve škole?“ 

Mgr. Otava: „Tak těch předmětů, které vyučuji je spoustu, ale pokusím se je vyjmenovat. 

Mezi mé předměty patří somatologie, speciální pedagogika, první pomoc, sociální politika, 

sociální péče, osobnostní výchova, výchova ke zdraví, organizace volného času. Co se týká 

těch funkcí, tak jsem třídní učitel třídy 1. S a nově jsem se stal koordinátorem školního 

parlamentu spolu s paní kolegyní Ing. Hartmanovou.“ 

Redaktor: „Co vás vedlo k tomu stát se učitelem?“ 

Mgr. Otava: „To těžko říct. Ale asi to bude tím, že máme to učitelství v rodině. Moje matka 

je totiž taky učitelka. A asi jsem o tom snil už od malička.“ 

Redaktor: „Co máte na naší škole rád, co byste naopak změnil?“ 

Mgr. Otava: „Tak na škole a celkově na mé práci se mi líbí, že stále pracuji s mladými lidmi. 

Žáci jsou zde opravdu pohodoví. Nestěžuju si ani na své kolegy. A jediné, co bych asi změnil 

a co mi moc vadí, je lenost některých studentů.“ 

Redaktor: „Pojďme už nechat vaší profese a podívejme se zase chvíli přímo na vás. Jaký je 

váš oblíbený film či seriál?“ 

Mgr. Otava: „Já mám rád všechny seriály, u kterých nemusím přemýšlet. Mým oblíbeným 

seriálem jsou třeba Průměrňákovi. Nepohrdnu ani klasickými českými seriály. A co se týká 

filmů, mám moc rád film Zelená míle.“ 
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Redaktor: „A co třeba hudba? Jakou vy posloucháte?“ 

Mgr. Otava: „Já mám rád moderní hudbu. Ovšem svého oblíbeného interpreta nemám. Často 

tedy poslouchám rádio v autě a většinou si poslechnu to, co prostě hrají.“ 

Redaktor: „A co třeba knihy? Čtete rád?“ 

Mgr. Otava: „Já celkově rád čtu. Mám rád hodně klasickou literaturu. Abych uvedl příklad, 

tak třeba Zlodějka knih nebo Pravidla moštárny. Zkrátka mám rád klasiku.“ 

Redaktor: „Jak jste na tom se sportem?“ 

Mgr. Otava: „Sportuju velmi rád. V zimě jezdím na lyže, na běžky nebo třeba bruslím. V létě 

provozuju cyklistiku, kolečkové brusle, pěší túry, nebo plavání. Jinak celý rok navštěvuju fitko.“ 

Redaktor: „Pojďme nyní k poslední otázce. Jaké je vaše oblíbené jídlo?“ 

Mgr. Otava: „Tak já nejsem moc vybíravý. Mám rád italskou kuchyni, ale nepohrdnu ani 

klasickou českou svíčkovou.“ 

 

Kuba Kříž se svou obětí. 

Tak to je vše z dnešního rozhovoru. Já děkuji panu učiteli Otavovi za to, že si udělal 

čas na moji zpověď. Já se budu těšit příští měsíc u dalšího rozhovoru s učitelem. 

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

za měsíc prosinec 

Středoškolský florbalový turnaj 

(7. 12. 2017) 

Dne 7. 12. 2017 se naše škola zúčastnila florbalového turnaje mezi středními školami 

v Brně, který se odehrál v hale Sportpoint. Ve skupině jsme měli týmy SŠ Charbulova, 

Biskupské gymnázium a SŠTE Olomoucká. První zápas jsme bohužel prohráli 

se SŠ Charbulovou, za kterou hrálo několik hráček z juniorské extraligy, a proti kterým jsme 

neměli šanci. Další zápas jsme sehráli s Biskupským gymnáziem, se kterým jsme si nechali 

smolně vstřelit dvě branky, a i přes velkou snahu a kvalitní výkon našich hráček jsme opět 

prohráli. Poslední zápas jsme však vyhráli jasně 2:0 nad SŠTE Olomoucká a celkově skončili 

na třetím místě ve skupině. Naše děvčata si zaslouží velkou pochvalu za bojovnost 

a předvedený výkon ve všech zápasech.   

 

Florbalový tým SZŠ Jaselská. 

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 

 

 

 



35 
 

Tematický zájezd do Vídně 

(7. 12. 2017) 

Dne 7. prosince 2017 se uskutečnil tematický zájezd do Vídně. Žáci druhých až 

čtvrtých ročníků pod dohledem Mgr. Věry Winklerové, Mgr. Venduly Macháčkové, Mgr. 

Terezy Kaplanové a Mgr. Ondřeje Otavy navštívili vídeňské památky a proslulé vídeňské 

vánoční trhy.  

Během pěšího okruhu městem si žáci prohlédli Hofburg a vykopávky z doby římské, 

Stephansdom, zahrady Volksgarten, Parlament, vídeňskou radnici a divadlo Burgtheater. Na 

vánočních trzích okusili vídeňské dobroty a nakoupili drobné dárky. 

                                                                                                       (Mgr. Tereza Kaplanová) 

Aerobic Master Class 

(7. 12. 2017) 

Dne 7. 12. 2017 se družstvo dívek ze SZŠ Jaselská zúčastnilo Středoškolské soutěže 

Aerobic Master Class. Soutěž měla, jako každý rok, velmi vysokou úroveň. Zúčastnilo se 

cca 60 závodnic z brněnských škol. Děvčata ze SZŠ Jaselská v soutěži výborně 

reprezentovala. Bradová Aneta se v náročné soutěži probojovala mezi finalistky. 

GRATULUJEME!   

Složení družstva: 

1. Bradová Aneta (1C) 

2. Charvátová Kristýna (1B) 

3. Marvanová Klára (1C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

(Mgr. Iveta Vilímová) 
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Předvánoční atletický mítink ve skoku vysokém na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková 

organizace za podpory ředitelky školy PhDr. Jarmily Kelnarové, PhD. 

(19. 12. 2017) 

Dne 19. prosince 2017 od 9:00 se v tělocvičně SZŠ Brno, Jaselská již po několikáté 

uskutečnil atletický mítink ve skoku vysokém doprovázený hudbou. Závodu se zúčastnilo 

celkem 60 žáků naší školy. Samotný atletický mítink měl od začátku vynikající úroveň 

a atmosféru. 

Výsledky kategorie dívek: 

1. místo – Zuzana Španková (2C) – 150 cm 

2. místo – Šarlota Fortelná (1C) 

3. místo – Monika Horáková (2B) 

 

Výsledky kategorie chlapců: 

1. místo – Jan Budínský (4C) – 175 cm 

2. místo – Daniel Poul (2S) 

3. místo – Karel Krčál (1C)       

 

Přehled vítězů kategorií dívek a chlapců. 
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Anna Čechová ze 3L. 

 

Celkový vítěz Jan Budinský ze 4L. 
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Daniel Poul ze 2S. 

Více fotek naleznete na tomto odkazu: 

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

Soutěž o nejlépe vyzdobenou vánoční třídu 

(21. 12. 2017) 

Dne 21. 12. 2017 proběhlo vyhlášení soutěže o nejlépe vyzdobenou vánoční třídu. 

Soutěž, která probíhala celý měsíc prosinec, pořádal studentský parlament a zúčastnily se jí 

všechny třídy na naší škole. Třídy byly hodnoceny z řad pedagogů Mgr. Evou Matějkovou 

Ph.D. a Mgr. Veronikou Bartoškovou a zároveň byli přítomni i zástupci studentského 

parlamentu – Eliška Levková, Jiří Synek, Lucie Březinová, Hana Vašulková. Třídy se 

hodnotily podle celkového dojmu, který vánočně vyzdobená třída vyvolala, dalším kritériem 

byla výzdoba třídy, která zahrnovala úroveň realizované výzdoby třídy a kreativitu. První tři 

nejlépe vyzdobené třídy byly odměněny. 

Konečné výsledky soutěže: 

1. místo – 3S - učebna č. 47 

2. místo – 1L - učebna č. 26 

3. místo – 4C - učebna č. 37 

http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/prace_studentu.php
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Vítěz soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu – třída 3S. 

 

Třída 1L, která skončila v soutěži druhá. 



41 
 

 

 

Třída 4C, která skončila v soutěži třetí. 

 

Zástupci studentského parlamentu při předávání cen. 
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Charitativní bazárek 

(21. 12. 2017) 

Dne 21. 12. 2017 se na naší střední zdravotnické škole konala v rámci projektového 

dne „Den zdraví“ akce s názvem „Charitativní bazárek“. Cílem této události bylo zužitkovat 

věci, které do bazárku věnovali žáci a učitelé naší školy, a eliminovat tak nadměrné 

vyhazování věcí a množství odpadků, což bylo jedním z cílů tohoto projektového dne. 

Shromáždilo se oblečení, knihy, šperky, hrníčky, hračky, dekorace, ozdoby, vánoční věnce, 

přání a mnoho dalších kreativních děl žáků. Zakoupením věci za symbolickou částku mohl 

navíc každý vykonat dobrý skutek. Výtěžek, který činil celých 6 000 Kč, poputuje 

k handicapovaným dětem z Centra Kociánka v Brně. S tímto pracovištěm naše škola 

dlouhodobě spolupracuje, naši žáci zde dochází na praxi nebo zde vykonávají dobrovolnickou 

činnost. Předání daru Centru Kociánka bude zdokumentováno a čtenáři o něm budou 

informováni v dalším vydání časopisu Jaselský kurýr. 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

(Mgr. Vendula Macháčková) 
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Projektový den: Den zdraví 

(21. 12. 2017) 

Dne 21. prosince 2017 se na Střední zdravotnické škole v Brně na Jaselské ulici 

uskutečnil projektový den Den zdraví, letos zaměřený na výživu a správné stravování. Akce 

se zúčastnily všechny třídy denního studia, celkem 407 žáků. 

Škola byla rozdělena na 16 stanovišť, na kterých probíhalo kondiční cvičení, ukázka 

zdravých potravin, měření fyziologických funkcí, relaxace a meditace, výuka připravená žáky 

čtvrtých ročníků, dobročinný bazárek, výuka první pomoci, péče o chrup a prezentace 

projektu Světové školy s tématem obezita u dětí a chudoba v rozvojových zemích.   

Třídy se dle časového rozpisu na stanovištích měnily a zapojovaly se do připraveného 

programu. Pedagogický sbor zajišťoval pouze dohled a koordinaci žáků na stanovištích. 

Výuku a akce prováděli žáci sami. Celá akce se nesla v pozitivním duchu. Jejím smyslem 

bylo, aby žák přijal odpovědnost za své zdraví a způsob života a uměl tuto myšlenku jako 

zdravotník prezentovat ve svém okolí. Všichni jsme prožili krásné dopoledne a děkujeme 

všem organizátorům i účastníkům. 

 

Ukázka první pomoci. 
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Třída 4L při kondičním tréninku s trenérem. 

 

Třída 4C předvádí, jak na obezitu. 

Více fotek naleznete na tomto odkazu: 

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

 (Mgr. Dominika Babáková) 

http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/projekty.php
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Vánoční koncert v tělocvičně 

(22. 12. 2017) 

Dne 22. 12. 2017 proběhl v tělocvičně školy koncert skupiny School Band, který 

tvořili žáci naší školy. Složení kapely je následující: Lucie Koudelová (2C), Eliška Sedláková 

(2C), Yaryna Apusheva (3S) – zpěv, Pavel Bistrý (2B) – kytara, Nikola Horčicová (1S) – 

tamburína, baskytara, Pavlína Maruštíková (2L) – klávesy. V tomto složení hraje kapela už od 

září tohoto školního roku. Většina členů je hudebními samouky, pouze Pavlína navštěvovala 

ZUŠ a Eliška chodila do Kantilény. Skupina hraje především folkrockové písničky, a to jak 

české – Divokej Bill (Malování, Všema deseti), anglické – Tom Petty (Free falling), tak i pop 

– Amy Winehouse (Back to Black) a Cyndi Lauper (True colors). Skupina vystupovala i 14. 

12. 2017 na vánočních trzích na náměstí Svobody, kde hrála výše uvedené písničky. V tomto 

pololetí by se School Band chtěla zúčastnit dvou soutěží: Czech talent ve Zlíně a folkový 

festival Brána organizovaný zde v Brně. 

Odkaz na vystoupení na vánočních trzích naleznete pod těmito odkazy:  

https://www.youtube.com/watch?v=10WOj7-1zBg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=GA-bir6cRQ0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=10WOj7-1zBg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GA-bir6cRQ0
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(Mgr. Jana Přibylová) 

Autor kroniky: Mgr. Jana Urbánková 
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Rébus 

 

Řešení rébusu č.1 z minulého čísla: 

 

Zadání rébusu č. 1 

Prostorová představivost bývá velmi ošemetnou záležitostí, ale všechno se dá 

natrénovat. Zkuste proto tento rébus, ukáže, jak na tom právě jste. 
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Zadání rébusu č. 2 

Zajímavostí tohoto problému je to, že čím vyšší vzdělání máte, tím hůře se vám tento 

hlavolam řeší. Tedy šestileté děti vyřeší tento hlavolam rychleji než vysokoškoláci. Tak co? 

Jste dítětem, nebo vysokoškolákem? 

 

(Mgr. Tomáš Novotný) 
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Kde nás najdete? 
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