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Přehled nadcházejících školních akcí  

na měsíc listopad 

Nekuřácký den (16. 11. 2017) 

Třetí listopadový čtvrtek se bude konat v prostorách školy „Mezinárodní nekuřácký 

den“. Jedná se o svátek nekuřáků, kdy se propaguje a zdůrazňuje nekuřáctví. Svátek se koná 

pod záštitou SZÚ ČR (Státní zdravotní ústav České republiky) a je vyhlášen vždy 3. čtvrtek 

v listopadu. Na naší škole se den pořádá již tradičně a je zaměřen na aktivní účast hlavně 

prvních ročníků. Samozřejmě se mohou zapojit i žáci vyšších ročníků.  

(Organizace: Mgr. Zuzana Bittnerová) 

Výtvarné dílny – podzimní tvoření (14. 11. 2017) 

Na tomto workshopu se budou tvořit výrobky určené k prodeji na „Dobročinném 

bazaru“, který proběhne v rámci projektového dne „Den zdraví“ 21. 12. 2017. 

 

(Organizace: Mgr. Eva Matějková Ph.D.) 

Veletrh středních škol na BVV (24. – 25. 11. 2017) 

Jako již každý rok se žáci naší školy přestaví na Veletrhu středních škol, který se koná 

v pavilónu G na BVV. Kromě prezentace školy na stánku žáci také zajistí ukázku první 

pomoci a taneční vystoupení v doprovodném programu. 

(Organizace: Mgr. Dominika Babáková) 

 (Zapsal: Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Zájmové kroužky ASK ČR  

pro školní rok 2017/2018 

Kroužek Vedoucí kroužku Termín, čas schůzek Učebna 

Modelové situace z první pomoci Mgr. D. Babáková, 

Mgr. V. Bartošková 

Úterý 13:15 – 15:00 

Středa 14:10 – 15:55 
32 

Hudební kroužek  Mgr. J. Přibylová  Úterý 14:10 – 16:00 5 

Seminář ze speciální pedagogiky pro 

maturanty 

Mgr. O. Otava Pondělí 14:00 – 14:55 
55 

Taneční kroužek Mgr. I. Vilímová Úterý 14:15 – 15:00 Tělocvična 

+ 

Posilovna 

Seminář z Ošetřovatelství Mgr. Z. Bittnerová Čtvrtek 13:20 – 14:05 37 

Kondiční posilování Mgr. J. Crha 

Mgr. J. Mikyna 

Pondělí 15:00 – 16:10 Tělocvična 

Somatologie Mgr. D. Babáková Středa 7:00 – 7:45 24 

Anglická konverzace Mgr. S. Filimonová Čtvrtek 7:15 – 8:30 32 

Kroužek německého jazyka PaeDr. I. Laslová Středa 7:30 – 8:30 6 

Školní časopis Jaselský kurýr Mgr. J. Mikyna 

Mgr. J. Crha 

Čtvrtek 14:10 – 14:55 
2 

Seminář z fyziky Mgr. T. Novotný Středa 14:15 – 15:00 46 

Seminář z chemie Mgr. B. Janiczková Pondělí 14:10 – 14:55 43 

Seminář z matematiky Mgr. E. Floriánová Úterý 14:10 – 14:55 46 

Biologie Mgr. Z. Horynová Středa 13:20 – 14:05 2 

 

Výtvarné dílny – jednodenní akce Mgr. Matějková Eva, PhD. Listopad 

Prosinec 

Březen 

Květen  

 

43 

(Zpracovala: Mgr. et Bc. Jana Soudková) 
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Zajímavé kulturní akce v Brně  

na měsíc listopad 

Týden vědy a techniky (6. 11. – 12. 11. 2017) 

17. ročník „Týdne vědy a techniky“, který pořádá AV ČR (Akademie věd ČR) je 

dlouhodobě nejrozsáhlejší a největší vědecký festival v České republice. Festival 

zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy a mnohé 

další aktivity napříč celou republikou (včetně Brna) i všemi vědeckými obory. Akce je určena 

jak studentům základních a středních škol, tak i široké veřejnosti, pro které jsou připraveny 

především přednášky a exkurze. Letošní ročník se zaměří mimo jiné na potraviny 

budoucnosti, lasery, medicínu, nanotechnologie a umělou inteligenci. Více informací 

naleznete na http://www.tydenvedy.cz/. 

 

Festival Life! (10. 11. – 12. 11. 2017) 

Na Brněnském výstavišti se uskuteční festival, který nabízí několik zajímavých sekcí. 

Stěžejní součástí festivalu bude SPORT Life!, který nabízí přes 50 sportovních a zábavných 

aktivit pro celou rodinu. V prodejní části se představí mnoho značek specializující na 

vybavení pro sport a volný čas. Další částí festivalu bude DANCE Life!, který je určen 

tanečníkům a lidem, kteří se zajímají o tanec ve všech podobách. Ve dvou halách budou 

probíhat taneční workshopy a na pódiích se představí stovky tanečníků v soutěžních 

i nesoutěžních vystoupeních. Třetí sekcí bude IN-JOY Life!, kde si návštěvníci budou moci 

vyzkoušet nejnovější počítačové hry na nejvýkonnějších herních počítačích a dalších 

zařízeních. Čtvrtou částí festivalu bude YOU2BER Life!, což je setkání youtuberů s fanoušky, 

které je organizované tak, aby každý fanoušek měl dostatek prostoru na schůzku se svým 

youtuberem, získání podpisu nebo společné fotky. Poslední sekcí bude STYLE Life!. 

Obsahem bude prodejní expozice s kosmetikou, doplňky a sortimentem pro zdravý životní 

styl včetně stravování. V doprovodném programu se návštěvníci seznámí s trendy 

a novinkami například v líčení, oblékání nebo zdravém stravování. Více informací naleznete 

na http://www.bvv.cz/life/. 

XXIII. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2017 (24. 11. – 25. 11. 2017) 

Poslední listopadový pátek a sobotu se v pavilonu G1 v areálu Brněnského výstaviště 

uskuteční XXIII. Veletrh středních a vyšších odborných škol. V předešlém ročníku se na tento 

http://www.tydenvedy.cz/
http://www.bvv.cz/life/
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veletrh přihlásilo celkem 97 škol a jiných organizací, jako například Scio, agentury 

organizující studium v zahraničí – Student Agency a Alfa Agency, dále také nakladatelství 

Didaktis a jiné. Součástí celého veletrhu je doprovodný program, kde se školy představují 

krátkými sportovními, pěveckými nebo tanečními vstupy nebo módními přehlídkami. 

Zároveň zde můžete shlédnout také odborná vystoupení škol v řemeslných oborech, chemické 

pokusy nebo třeba záchranářské akce zdravotnických škol. Součástí bude i vystoupení naší 

střední školy. 

Advent na Moraváku 2017 (24. 11. 2017 – 23. 12. 2017) 

Poslední listopadový pátek proběhne na Moravském náměstí tradiční zahájení 

adventních trhů. Akce bude probíhat každý den od 10:00 do 22:00 a nabídne plno stánků, 

množství zajímavých kapel, večerní programy s DJs i odpolední program pro děti. Nebudou 

chybět divadelní představení ani vystoupení pouličních umělců. Vstup je zdarma a program 

akce bude probíhat za každého počasí. 

 (Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Projekt „Světová škola:  

Obezita u dětí“ 

Projekt Světová škola se zabývá zpracováváním globálních témat, konkrétní téma pro 

naši školu je následující: zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny 

v jakémkoliv věku. Zaměřili bychom se konkrétně na téma OBEZITA U DĚTÍ. 

Prvním krokem projektu je – UČ SE!  

Toto téma se objevuje v rámci výuky ve všech předmětech, kde je to jen možné. Tedy 

i v neodborných předmětech, jako jsou TV nebo IKT, kde se dají zpracovávat zjištěná data. 

Druhým krokem je – ZJIŠŤUJ!  

Realizace a zpracování ankety na dané téma, nebo další aktivity jako jsou tvoření, 

sbírky pro rozvojové země, soutěže,… Vše rádi uvítáme! Studenti se určitě aktivně zúčastní 

Dne zdraví 21. 12. 2017. Měli bychom se i zamyslet, jak pomoci konkrétně rozvojovým 

zemím. 

Třetí krok je – JEDNEJ!  

Abychom titul Světová škola získali, je třeba, abychom toto téma poté prezentovali 

veřejně, na jiné škole atd. 

Vyvrcholením projektu by měla být na jaře veřejná akce pořádaná naší školou za 

účasti médií a nějaké veřejné organizace či osoby, s účasti rodičů, veřejnosti atd. Na tuto akci 

by již ráda přijela koordinátorka „Světové školy“ z Prahy. 

Aktivní účast žáků v tomto projektu je VÍTANÁ. Pro další informace prosím 

kontaktujte Mgr. Ivu Lambovou na ilambova@szs-jaselska.cz 

Vizitka naší školy 

Čím je podle nás škola výjimečná? 

Naše škola je výjimečná svojí historií, budova školy slouží vzdělávacím účelům od 

roku 1897. Jako střední zdravotnická škola oslaví v roce 2018 již 70. let od svého založení. 

Své jméno si vydobyla odborností a aktivní prezentací školy. Vychovává studenty ke 

smysluplné práci, která bude vždy potřeba nezávisle na národnosti, věku a sociálním zařazení. 
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Jak ve škole pracujeme s globálními tématy? 

Globální témata zpracováváme ve formě odborných přednášek, realizujeme výstavy, 

nástěnky, besedy. Problematiku zařazujeme přímo do vyučovacích jednotek v rámci předmětů 

biologie, chemie, výchovy ke zdraví, ošetřovatelství, somatologie, psychologie, první pomoci 

i během odborné praxe v předmětu ošetřování nemocných. Účastníme se projektů pořádaných 

sdruženími DUHA, Lipka, expozice VIDA! science centrum. Naši žáci zpracovávají daná 

témata ve své maturitní práci v oboru zdravotnické lyceum. 

Proč se škola uchází o titul Světová škola? 

O titul Světová škola se ucházíme proto, abychom zvýšili povědomí o globálních 

problémech u našich žáků a u široké veřejnosti našeho města Brna. Rádi bychom aktivizovali 

žáky k zodpovědnému jednání ve spojitosti s globálními problémy světa. Našim cílem je 

změnit myšlení žáků naší školy a lidí v Brně, a tím i jejich způsob života ve prospěch všech. 

 

Zástupci „Světové školy“ z řad žáků školy. 

                                                           (Za tým projektu Světová škola: Mgr. Iva Lambova) 

 

 

 

 



9 
 

Toulavé boty 

 

Spojené státy americké – Florida křížem krážem 

(z Miami přes Everglades až na Key West) 

část 1. 

V poslední době se na nás z hromadných sdělovacích prostředků doslova valí 

nepříznivé zprávy o živelných katastrofách, které postihly severoamerický kontinent. Všechno 

začalo v Texasu, který čelil silnému hurikánu a následným povodním. Celou řadu karibských 

ostrovů a Floridu poté zpustošil nejsilnější hurikán v historii lidstva – hurikán Irma, po němž 

ještě přišlo několik méně intenzivních hurikánů (největší škody utrpělo Porto Riko, 

St. Marteen a severní část Kuby). Aby toho nebylo málo, od 8. 10. 2017 bojovala Kalifornie 

s rozsáhlými požáry, které byly nejničivější v historii tohoto amerického státu. Živelné 

katastrofy způsobily obrovské majetkové škody, vyžádaly si desítky lidských životů a na 

některých místech zcela ochromily dopravu a cestovní ruch. 

 Veškeré události jsem sledoval s velkou pozorností a smutkem, neboť do těchto oblastí 

jezdím poměrně často a rád. Amerika patří k mým nejoblíbenějším místům pro trávení 

volného času, proto mě informace tohoto typu vždy hluboce zasáhnou. Nedokážu si 

představit, jakým peklem místí lidé musejí procházet, když jim vítr, voda či oheň zcela zničí 

domovy a veškerý další majetek, nebo dokonce pří řádění těchto živlů ztratí osoby blízké. 

Doufám, že se podaří v co nejkratší době obnovit veškerou infrastrukturu a lidé se budou 

moci nastěhovat do nových, případně zrekonstruovaných domů. Obávám se ale, že například 

v karibské oblasti bude nedávné řádění hurikánu patrné i v následujících letech, jelikož škody 

na přírodě a životním prostředí jsou mnohdy nevratné. 

V říjnovém a listopadovém čísle se podíváme prostřednictvím cestovatelské rubriky 

Toulavé boty právě do jedné z oblastí, které nedávno čelily hurikánu Irma – zavítáme na 

Floridu. Florida je pojem, je to životní styl, sluneční stát, stát věčného léta, stát s minimem 

srážek, je to místo, kde tráví svojí dovolenou miliony turistů ročně, místo, kde si američtí 

penzisté užívají zasloužený důchod... Prostě země zaslíbená. Lidé zde nespěchají, užívají si 

každý sluneční den, koupou se v oceánu, rybaří, pochutnávají si na mořských specialitách 

a jen občas jdou do práce... :) Kdo by taky na Floridě ztrácel čas prací, když jej lze využít 

mnohem zábavněji?! 

Stát Florida, kterému se přezdívá Sunshine state (stát slunečního svitu), se nachází na 

jižním a východním pobřeží Spojených států amerických, jedná se o nejjižnější stát 
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kontinentálních USA. Území Floridy se stalo prvním územím dnešních Spojených států, které 

navštívili a osídlili Evropané. Svojí rozlohou je více jak dvakrát větší než naše republika 

a počet obyvatel převyšuje 20 miliónů. Hlavním městem je Tallahassee, ale bezesporu 

nejznámějším je Miami se svojí slavnou South beach.  

Náš dlouhý výlet po Floridě zahájíme právě v Miami, které se za posledních několik 

desítek let stalo centrem cestovního ruchu, módy, investic do luxusních rezidencí a pozemků, 

natáčejí se zde filmy a seriály, a dokonce spousta českých celebrit tráví volné chvíle právě 

v Miami, případně si rovnou na South beach pořizuje byty v mrakodrapech, které zde rostou 

jako houby po dešti. Miami je velmi rozsáhlé město, které má několik částí. Jednotlivé části 

jsou vystavěny na ostrovech, v zálivech, uměle vybudovaných písečných kosách a veškerá 

infrastruktura vede přes dlouhé bílé mosty. Za návštěvu rozhodně stojí centrum města 

(tzv. downtown), ve kterém vidíte doslova na každém rohu vliv kubánské kultury (dokonce 

zde ani neslyšíte angličtinu, většina obyvatel mluví španělsky). Dále byste neměli vynechat 

Key Biscayne, kde se každoročně koná tenisový turnaj a můžete zde rovněž navštívit rozsáhlé 

akvárium a vodní show; ovšem nejznámějším místem v této oblasti, je slavná South beach, 

což je několikakilometrový písečný ostrovní pruh, na kterém stojí stovky moderních 

mrakodrapů, klubů a restaurací. South beach je pojem, South beach je místo, kde můžete 

trávit volný čas povalováním se na pláži, jízdou na kole či bruslích, místo, kde najdete 

naprosto všechno a když budete mít štěstí, povečeříte v restauraci s nějakou celebritou, která 

bude sedět hned u vedlejšího stolu. 

 

Pohled na centrum Miami z menšího ostrova, odkud vyplouvají zaoceánské lodě na výlety po Karibiku. 
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 Doporučuji si na pobyt v Miami vyčlenit minimálně týden. Můžete tak propojit 

relaxování na plážích s poznáváním města a rovněž okusit večerní atmosféru, která je zejména 

na ulici Ocean drive zcela neopakovatelná. Ocean drive je centrem zábavy na celé Floridě, 

žije zde spousta herců, umělců, zpěváků, vynikajících tatérů apod. Kluby na ulici fungují 

24 hodin denně, ale až po západu slunce teprve zjistíte, jak úžasná atmosféra zde panuje. 

Všechny domy jsou nasvíceny neónovými barvami, dokonce i palmy mají na svých větvích 

zavěšeny drobné žárovky. Na chodnících posedávají davy lidí, každý se usmívá, popíjí svůj 

drink a užívá si volného večera. Všude slyšíte hudbu, převážně latinskoamerickou, pouliční 

umělci Vás přivádějí doslova k úžasu, protože některá jejich čísla jsou až za hranicí lidského 

chápání a fyzikálních zákonů. 
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Obě fotografie dokumentují noční bujarý život na ulici Ocean drive. 

 Ulice Ocean drive rovněž vstoupila do dějin kvůli jedné smutné události z roku 1997. 

V tomto roce zde byl na schodech své vily zavražděn slavný italský návrhář Gianni Versace. 

Vrahem byl návrhářův zhrzený model a bývalý milenec. Slavná Versaceho vila (Versace 

mansion) je dnes vyhledávanou luxusní restaurací, a pokud nemáte zarezervovaný stůl hodně 

dlouho dopředu, nemáte šanci tuto vilu navštívit. Při jejím budování se nešetřilo zlatem, 

italským mramorem a nejrůznějšími dekoracemi v čele se slavnou hlavou medúzy, která je 

i ve znaku oděvní značky Versace. 
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Slavná Versaceho vila – v tomto vchodu došlo k návrhářově vraždě. 

 Miami mohu vřele doporučit každému, kdo má rád teplé moře, bílý písek, kvalitní 

služby a jídlo, a rovněž tomu, kdo chce zažít skvělou noční atmosféru v jednom z desítek 

místních klubů. Všechno je zde pomalejší, což je v důsledku vysokých letních teplot, ale také 

proto, že lidé nikam nespěchají, užívají si tu báječnou atmosféru a pohodu. Výhodou pro 

Evropany je, že Miami není tak daleko od našeho kontinentu, takže po 8 hodinách letu už 

můžete mířit v zapůjčeném americkém bouráku na pláž a vychutnávat si dechberoucí západy 

slunce. 
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Slavná bouda pobřežní hlídky na South beach, která bývá na řadě prospektů, pohlednic a magnetek. 

 Miami ovšem není jediným zajímavým místem na Floridě, pokud si otevřete 

jakoukoliv cestovatelskou příručku, dočtete se o desítkách zajímavostí, které se zde nacházejí. 

Když jsem trávil v roce 2016 prázdniny na Floridě, rozhodl jsem se, že uskutečním cestu 

právě z Miami až na samotný jižní cíp poloostrova. Vypůjčil jsem si pořádné americké auto 

a po 7 dnech strávených v Miami jsem se vydal slavnou dálnicí číslo 1 do národního parku 

Everglades. 

 Národní park Evrglades je světově proslulý park, který tvoří rozsáhlé mokřady 

a bažiny, jež obývají rozmanité živočišné druhy. Nejvyšší bod parku leží ve výšce pouhé 

2 m. n. m. Park byl založen v roce 1947 a je největším národním parkem na území Spojených 

států amerických. Od roku 1979 je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Park je 

proslulý především díky svým zvířecím obyvatelům – najdeme zde aligátory, želvy, rysy, 

kapustňáky, pumy a obrovské množství vodního ptactva. 
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 Do Everglades vedou 3 oficiální vstupy, přičemž jeden z nich se nachází kousek od 

Miami ve městě Homestead. Vzhledem k tomu, že jsem svoji spanilou jízdu napříč Floridou 

zahájil právě v Miami, Homestead se nabízel jako jasná volba pro návštěvu NP. 

 

NP Everglades – aligátoří farma u města Homestead. 

 Asi největší zajímavostí na Everglades je, že máte možnost pobývat v bezprostřední 

blízkosti aligátorů, jichž je v NP opravdu hodně. Několikrát denně se koná jejich krmení 

a show, při které krotitelé provádějí krkolomné kousky, až se Vám zastaví dech. Zcela běžně 

dochází při těchto show ke strkání hlav do aligátoří tlamy, k zápasům v bahně apod. 

V Everglades jsem strávil celý den a mohu jeho návštěvu vřele doporučit – kde jinde si třeba 

pochováte několikatýdenní mládě aligátora a uvidíte na vlastní oči krmení jejich, o trochu 

větších rodičů?!   
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Aligátoří show, při které se Vám bude tajit dech. 

 Víte, co je na Everglades úplně nejlepší? Že ne? V příštím čísle Jaselského Kurýra se 

to dozvíte. A nejen to, cestopis bude pokračovat směrem na jih – až na samotný konec 

kontinentální Ameriky. 

…TO BE CONTINUED  

 (Mgr. Jiří Crha) 
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Recenze knih 

 

Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) 

Jerome Klapka Jerome 

Příběh této knihy vypráví o třech „měšťáckých“ kamarádech Georgovi, Harrisovi, 

autorovi (Jerome) a jeho psu Montmorencym, kterak se rozhodli, že absolvují několikadenní 

plavbu na člunu po řece Temži. Ani jeden z nich ovšem nemá nikterak velké zkušenosti 

s plavbou po vodě a navíc všichni tři muži jsou velcí hypochondři, takže o humorné scény 

není nouze. Kniha je psána z pohledu autora a zachycuje příhody, a především nehody, které 

se jim přihodí během jejich svérázné výpravy. Postavy příběhu jsou založeny na reálných 

osobách, z nichž jednou je i sám autor Jerome.  

Autor používá klasický klidný a suchý anglický humor. Děj není nějak převratný, čtenář 

prostě může očekávat, že „stráví několik dní na vodě ve společnosti třech obyčejných lidí, 

kteří si myslí, že všechno umí, ale opak je pravdou“. Je to takový ten druh knížky, který 

člověk asi nejvíce ocení četbou například při parních letních dnech někde v klidu u řeky pod 

stromem :).  

 

Kniha je určitě jedinečná tím, že jakmile přijde řeč na nějaké téma, tak autor okamžitě 

odběhne k vylíčení představy, jak by to asi mohlo dopadnout. Tím občas čtenář ztrácí 

orientaci, co se vlastně děje, a to někomu ovšem nemusí vyhovovat, ale pokud to čtenářovi 



18 
 

vyloženě nevadí a neztrácí se v příběhu, tak se bude neustále těšit na další humornou 

představu autora, při níž se určitě pousměje.   

Součástí příběhu je poněkud zbytečný popis historie některých míst, který se do příběhu 

zase tolik nehodí. Je to nejspíše způsobeno tím, že původně byla kniha zamýšlena jako takový 

humornější cestopis a až na radu několika lidí Jerome tento příběh poupravil spíše na svérázné 

dobrodružství tří obyčejných přátel při plavbě po Temži.  

Osobně bych knihu hodnotila na 80 %. Příběh ovšem není nikterak neobyčejný, 

zjednodušeně by se dal popsat jako: „Co by se stalo, kdyby se kdokoliv z nás domluvil s pár 

kamarády na delší několikadenní výlet, a to co se přihodilo aktérům této povídky, by se 

s velkou pravděpodobností přihodilo i nám…“. Na závěr se jako zajímavost dá uvést, že první 

překlad této knihy do češtiny udělal, pozdější protektorátní prezident, Emil Hácha se svým 

bratrem.  

(Tereza Plačková, 2L) 
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Příběh na pokračování 

 

Nenapravitelná  

Část druhá 

Jackob Williams nešel sám. Po boku si vykračoval jeho mladší bratříček, který chodil 

s Nicolett do 1. ročníku. Oba dva byli vysocí a svalnatí, Jackob měl světle hnědé krátké vlasy 

a jeho mladší bratr Tony měl naopak vlasy černé jako uhel. Kromě postavy na nich byla stejná 

už jen jedna věc, a to jejich svůdné jedovatě zelené oči. Když chlapci zbystřili, že tam Lettie 

už stojí, jeden na druhého se s úšklebkem podívali a zrychlili chůzi. „Ale, ale, kdopak to tu je? 

Není to náhodou slečinka Pierceová?“, zeptal se s pobavením ve tváři starší mladík. Nicolett 

jen protočila oči, otočila se na podpatku ke dveřím knihovny a otevřela ji.  

Hlavní knihovna, do které právě vstoupili, byla nádherná obdélníková místnost 

s vysokým stropem a křišťálovým lustrem uprostřed celé té krásy. Kolem stěn a po celé 

místnosti byly stovky polic a regálů z mahagonového dřeva, ve kterých bylo tisíce knih. Lett 

byla jako ve snu a úplně zapomněla na společníky, když vzala do ruky nejbližší knihu, 

rozevřela ji a přivoněla si ke stránkám. Tuhle vůni opravdu milovala a dokázala by se v tomto 

ráji procházet hodiny a vysedávat tu celé dny, kdyby jí najednou něco nevyrušilo. 

Tony jí z ničeho nic poklepal na rameno a nehezky se u toho usmíval. „Chápu, že si tu 

připadáš jako v ráji, ale vrať se zase na zem. Jsi tu proto, abys uklízela, a ne si užívala,“ jeho 

slova ji úplně zarazila a ona nevěděla, co říct. Rozhlédla se a na zemi uviděla asi 3 stovky 

knih, které bylo potřeba uklidit a když se podíval o pár metrů dál, další 2 stovky knih tam také 

čekaly na uklizení. Nezbývalo jí nic jiného, než se do toho pustit. Vzala si do ruky, asi deset 

knih, vrazila cestou od Jackoba a šla je uklidit na jejich místo. Když první polovina knih 

zmizela, byly už 3 hodiny odpoledne. Rozhlédla se po místnosti a zjistila, že ten nekňuba 

s jeho bratříčkem hrají karty. Naštvaně odešla k regálu s encyklopediemi, jednu velkou si 

vzala, přikradla se k nim zpoza regálu a oba dva vzala tou encyklopedií po hlavě. „Co si jako 

myslíš, že děláš, Williamsi?“, rozkřikla se na Jackoba, který v tu chvíli nevěděl, co se děje. 

„Okamžitě začni něco dělat, nebo to povím paní ředitelce!“, začala mu vyhrožovat, i když si 

proti němu připadala malinkatá. Oba dva chlapci vstali a z výšky na ní pohlédli. „To neuděláš, 

sama to moc dobře víš, holčičko.“ Ta slova jí projela jako ostrá čepel. Věděla, že se s nimi 

nemůže měřit, navíc tu byli dva a ona byla sama proti nim. Začala couvat a utekla za jeden 

z regálů.  
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Když si už myslela, že jim unikla, z každé strany regálu se vynořil jeden svalovec 

a ona byla v pasti. „Tak co? Doděláš to sama a bez keců, nebo tě máme donutit?“, řekl 

posměšně Tony a vytáhl si rukávy. Lett věděla moc dobře, že nemá na vybranou. Jeden 

z důvodů, proč bratry Williamsovi nenáviděla, byl ten, že mají násilnické sklony vůči všem. 

Jedné dívce vymknuli zápěstí, když jí shodili na velký kámen u příjezdové cesty jen proto, že 

si udělala srandu z Tonyho ranního účesu. Pokud by zašla žalovat, mohla by také mít ze 

života na škole peklo. „Já to jdu dodělat.“, lehounce špitla a proklouzla kolem Jackoba. 

Zbytek knih měla hotové před večeří, což jí samotnou udivovalo, ale byla ráda, jelikož se 

chtěla jejich přítomnosti co nejrychleji zbavit, vyběhla tedy z knihovny a zamířila přes 

chodbu rovnou k ředitelně, aby oznámila, že je vše uklizené. 

Ředitelka si knihovnu došla překontrolovat v doprovodu Nicolett a byla potěšena, 

když viděla odvedenou práci. „Jsem ráda, že jste to s panem Williamsem vzali tak důkladně 

a nenaházeli jste to někam. Většina fotbalistů to prostě hodí do volného regálu a je jim jedno, 

že to tam vůbec nemá být. Děláte s našimi chlapci divy, slečno.“, řekla velice mile, až bylo 

Lettie líto, že to není pravda. Do jídelny vešla společně s paní ředitelkou, což jí zaručovalo, že 

nejde pozdě. Očima vyhledala své kamarádky a připojila se k nim. Když jim donesli večeři, 

Lettie zjistila, že dnes mají její nejméně oblíbené jídlo. Vařené brambory, sázená vejce 

a sladkokyselou omáčkou z fazolových lusků. Ať chtěla nebo ne, i přes svůj obrovský hlad 

nic nesnědla, protože nechtěla riskovat, že se přede všemi pozvrací. Počkala tedy na 

kamarádky a zamířila s nimi do pokoje hladová a unavená. Vklouzla rovnou do pyžama 

a hodlala svůj hlad zaspat, když Annie vytáhla ze svého stolku dva veliké makové koláče 

a hodila je Lett na přikrývku. „To je pro mě?“, zeptala se s úžasem, a aniž by čekala na 

odpověď, zakousla se do jídla. Když o pět minut později do pokoje přišla Mariana, Lettie už 

spala a na nočním stolku ležel jen prázdný sáček a pár drobků. 

Druhý den ráno kamarádkám řekla, jak to celé bylo a všechny tři jí nabádaly, aby zašla 

za paní ředitelkou. Vyvracela jim to, a když se pokusily jí vytáhnout za ruce z pokoje, utekla 

jim do koupelny, kde se zavřela, lehla si do vany a začetla se do knížky, kterou si předchozího 

dne vypůjčila z hlavní knihovny.  

O pár hodin vyšla z koupelny spokojená a zcela zapomněla na to, co po ní kamarádky 

požadovaly. Vypadalo to, že v pokoji nikdo není, a tak si vzala čaj z termosky a lehla si na 

svojí postel. Najednou jí někdo chytil za ruku, z nenadání i za druhou a než se nadála, měla 

zacpanou i pusu, aby nemohla křičet na své spolubydlící, jak jsou pitomé, a že jí mají nechat 

na pokoji. Vystrčily jí násilím za dveře a zamkly. Myslely si, že to k něčemu povede, ale měly 

smůlu, má u sebe přeci svojí… „Počkat… Sakra, holky já tam mám knížku!“, zabušila na 
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dveře a žadonila, aby jí daly alespoň rozečtenou knihu. Měla však smůlu, a tak se vydala do 

studovny v hlavní budově, jelikož touto dobou tam nikdo nebýval. 

Při cestě do studovny ani nekoukala, kam jde, nohy jako by věděly, kudy jít. V hlavě 

si přemítala události včerejšího dne, a i teď jí naskakovala husí kůže. Měla z nich opravdu 

strach, a tak přemýšlela, co by jí asi udělali. Jak nekoukala na cestu, do někoho vrazila. 

„Pardon.“, řekla prostě a pokračovala v chůzi, když si najednou uvědomila, koho to málem 

porazila. Otočila se a jejich oči se střetly. Propadla hloubce jeho modrých očí a nechtěla se 

z nich vymanit, nakonec si ho celého prohlédla. Jeho tmavé hnědé vlasy mu padaly rozverně 

do obličeje, ústa vytvořila nenadálý úsměv, a když se podívala na jeho tělo, roztřásla se jí 

kolena. Právě vrazila do Davida Wooda, toho nejkrásnějšího kluka pod sluncem a řekla 

hloupé pardon. „Já… já se ti moc omlouvám, nedávala jsem pozor… Je mi to opravdu líto.“, 

zadrmolila. Když viděla, že se na ní stále usmívá, otočila se a utekla rudá jako rajče zpátky do 

pokoje, který už byl odemčený. 

 (Nikol Georgiánová, 4L) 
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Tipy na výlety 

 

Pozvánka do kina 

Přišel listopad, měsíc, ve kterém byste si měli pořádně užít poslední hřejivé sluníčko 

před nástupem kruté a mrazivé zimy…No, letos mi přijde, že zima přišla přece jenom 

o kapánek dřív, a to teplé sluníčko už nikde není k najití, zkrátka na procházky v parku nebo 

v lese to už není. Co takhle vyrazit třeba do kina? Pobavíte se, zároveň si můžete odpočinout, 

a přitom zůstanete v teple… Připravily jsme si pro vás pár zajímavých filmů, na které můžete 

v listopadu zajít. 

JIGSAW 

Pokračování známé hororové série SAW je zpátky. Zohavená těla se začnou objevovat 

na různých místech ve městě. V průběhu vyšetřování všechny důkazy jednoznačně ukazují na 

jednoho muže, Johna Kramera. Jak to jen může být možné? Muž zvaný Jigsaw je totiž více 

než 10 let po smrti.  

No nevím, podle recenzí, které jsem četla, je to pořád dokola ta stejná omáčka, ale tak 

co bychom taky od osmého dílu čekali. Každopádně pro milovníky hororů a hlavně série 

SAW určitě můžu doporučit. 

MATKA! 

Pokud máte rádi psychologický thriller Černá labuť, jenž byl považován za jednu 

z hlavních událostí oscarové sezony roku 2011, film Matka! si určitě zamilujete.  

Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání na dveře. Jennifer Lawrence 

a Javier Bardem hrají v thrilleru Matka! manželský pár, jehož idylické soužití v nádherném 

domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté, kterých neustále přibývá. Jeden z nejoriginálnějších 

filmařů současnosti, Darren Aronofsky natočil nezařaditelný, výsostně originální thriller, 

který své diváky překvapí, ať budou jakkoliv připraveni. Na Matku! se podle režiséra 

připravit nelze. 
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SNĚHULÁK 

Elitní detektiv s elitní slabostí pro alkohol pátrá po 

sériovém vrahovi, jehož modus operandi představují 

vraždy v čase, kdy napadne první sníh. Dokáže Harry Hole 

přechytračit génia zla, než znovu nasneží? Adaptace 

světového bestselleru Jo Nesbøa. 

Tento film bych doporučila bohužel jenom těm, 

kteří ještě nečetli stejnojmenný bestseller. Za mě je knížka 

určitě lepší, u filmu mi prostě něco chybělo. Dějové scény, 

které jsou v knížce detailně popsané, jako by ve filmu byly 

nedopovězené. Při opouštění sálu mě trošku bolelo 

srdíčko, jelikož jsem se na něj těšila a Jo Nesbøa mám 

opravdu ráda. 

  

(Simona Hrabovská a Denisa Valíková, 2L) 
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Herní koutek 

 

Tipy na hry do mobilu 

Asi každý z nás má mobilní telefon a většina v něm má hry, které využívá pro zkrácení 

dlouhé chvíle. A tak jsem si dneska připravila tipy právě na nějaké ty hry, které jdou k tomuto 

účelu využít.  

Mahjong 

Původem čínská hra, kde máte obdélníkové kameny s různými znaky, čísly, rostlinami 

atd. Vaším úkolem je (podobně jako v pexesu) najít vždy dva stejné. Vybírat můžete pouze 

z odkrytých kamenů, takže si musíte zvolit nějaký postup, aby šla hra dohrát a nezůstal žádný 

kámen. Hra má přes 1 000 levelů, takže o zábavu na dlouhé chvíle postaráno na pěkně dlouho.  

 

The Simpsons: Tapped out 

Určitě znáte populární rodinku Simpsonů, kterou můžete sledovat každý podvečer na 

Prima Cool. Pokud jste si tenhle seriál oblíbili, můžete si ji nyní zahrát i jako hru. Na začátku 

máte pouze velké zelené prostranství a vaším úkolem je postupně znovu vybudovat celý 

Springfield a odemknout všechny postavy. Na každý svátek je tu speciální event, kde můžete 

získat speciální postavy s tematikou toho svátku. Nevýhodou hry je, že potřebuje být neustále 

připojena na wi-fi nebo mobilních datech. 
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Clumsy Ninja 

Pokud máte rádi adventury, je sice trochu starší, přesto skvělou hrou právě Clumsy 

Ninja. Na začátku vám ukáže příběh, který vám vysvětlí, proč se váš ninja trápí, a pak je jen 

na vás pomoci mu. Učíte ho cvičit od úplných začátků. Postupně se vám odemykají cvičební 

pomůcky jako trampolína, boxovací pytel atd. různé části mapy, barevné pásky podle vaší 

úrovně a hlavně nové části příběhu, jehož konec je vaším cílem.  
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Color Switch 

Je hra, která vyžaduje trochu více soustředění a opatrnosti. Máte v ní míček, jehož 

vzhled si můžete sami vybrat (postupně se odemykají s postupem ve hře) a snažíte se dostat 

za cílovou pásku. Hra má spoustu herních módů, které stále přibývají; např. race, kde se 

snažíte být rychlejší než vygenerovaný míček, nebo tematická kola podle ročního období. 

 

Subway surf 

Tahle hra je podle mě vcelku nejrozšířenější klasika, přesto stojí za zmínění. Váš úkol 

v ní je prostý – vyberete si postavu a utíkáte mezi vlaky před policajtem, který se vás snaží 

chytit. Zajímavosti dodává hře tzv. "World Tour", která probíhá tak, že každý měsíc hrajete 

ve stylu jiného města, např. Los Angeles, Londýn apod. Pokud hru propojíte se svým FB, 

můžete sledovat nejvyšší skóre vašich přátel a pokusit se je překonávat.  

 

Všechny tyhle hry si určitě můžete stáhnout v App store, popřípadě na Google play.  

(Petra Hlaváčková, 4L) 
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Úvaha 

 

 „Taneční“ 

Jestli si někteří z vás pamatují, minulý rok jsem psala o tom, že mě letos budou čekat 

taneční. A ano, už je to tady. Sice jsem se rozhodla opět na poslední chvíli, ale rozhodla, a to 

je hlavní. Chodím do taneční školy Starlet a jsem opravdu velmi ráda, že jsem se takhle 

rozhodla.  

Teď už mám za sebou pět lekcí. Ale tu první lekci si budu pamatovat do konce života. 

Sedíte a napjatě čekáte, který kluk si pro vás přijde. Hlavou se vám honí myšlenky jako třeba 

tyhle: „Doufám, že zrovna tenhle nejde za mnou. Běž raději k ní, já čekám na někoho jiného. 

Jak dlouho budu ještě čekat?!“. Můj první tanečník sice nebyl podle mých představ, ale 

tancovalo se s ním dobře. Jediné, co mi vadilo, bylo to, že jsme byly 2 holky na jednoho 

kluka. Jelikož v našem kurzu je kluků méně než holek. Takže jsme se střídaly, když jedna 

tancovala s partnerem, tak ta druhá většinou tancovala s jinou slečnou, aby tam nepostávala. 

Rozhodně si nemyslete, že budete tancovat jen s kluky! :D  

Při výměně partnerů jsem měla docela štěstí. Sice to čekaní, kdo si pro mě přijde, jak 

bude vypadat a jak dlouho mě ten „pravý‘‘ bude hledat, nebylo moc příjemné, ale stálo to za 

to! Přišel si pro mě úžasnej kluk.  Opravdu jsme si padli do noty. Rozumíme si, 

podporujeme se a o tancování ani nemluvím. Jsem za něj opravdu moc ráda! 

Po krátké přestávce byla dámská volenka. Nikdy jsem neměla tu možnost si vybrat, 

protože ty holky jdou po těch klucích jako včely po pylu. Ale během těch posledních tanců si 

musíme střídat partnery a díky tomu se seznámíme i s jinými kluky.  

Během tohoto kurzu se naučíme spoustu tanců, které se nám všem budou nejednou 

hodit! V posledním kurzu jsme se učili salsu a ta mě zároveň s tancem cha-cha baví nejvíce. 

Taneční jsou opravdu skvělé! Poznáte spoustu nových lidí, odreagujete se a prostě si to 

užíváte.  

Během dvou týdnů nám začínají tzv. Bílé prodloužené. Nikdo z nás se nemůže dočkat. 

Už brzy nastane ten den, kdy budeme všechny v krásných bílých princeznovských šatech 

a kluci v tmavém černém obleku s motýlkem a červenou růží. Ale o tom více až v dalším čísle 

. 

(Klára Hájková, 2B) 
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Hudební okénko 

  

Příběh písně 

Twenty One Pilots – GUNS FOR HANDS 

INFO: 

1) Oba se narodili roku 1988 v Columbusu (Ohio, USA) 

2) Jejich název je odvozen od díla Arthura Millera – Všichni moji synové (příběh o muži, který zapříčinil 

během 2. světové války smrt jednadvaceti pilotů). 

3) Jsou držitelé ceny Grammy za píseň Stressed Out. 

 

 

Josh Dun (vlevo) a Tyler Joseph při přebírání Grammy. 

O textech skupiny Twenty One Pilots je známo, že vychází pouze z mysli zpěváka Tylera 

Josepha, který každý text zvlášť přikládá nějaké životní situaci nebo aktuálním 

pocitům. Jinak tomu není ani u písničky Guns for Hands, kterou si rozebereme dnes. 

Píseň je směřovaná na lidi, kteří trpí sebepoškozováním a sebevražednými sklony. 

I know what you think in the morning – Vím, na co myslíš ráno 

When the sun shines on the ground – Když slunce svítí na zemi 

And shows what you have done – A připomíná ti, co jsi udělal 

It shows where your mind has gone.- Připomíná ti, že jsi ztratil rozum. 

,,Je to jedna z nejemotivnějších písní, co jsem kdy napsal. Vím, jaké to je, když je člověk 

v těžké depresi a vím, jaké to je, když myslí na to, že by bylo nejlepší vzít ten nůž 

z kuchyňské linky. Ale každá mince má dvě strany. A u sebevraždy člověk musí myslet 
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stejně. První sloka vyjadřuje to, co jsi a co se z tebe stane, když se dostaneš do úzkosti“. 

Uvedl Tyler. 

And you swear to your parents – A tak slíbíš svým rodičům 

That it will never happen again – Že už se to nikdy nestane 

I know, I know what that means – Já vím, co to znamená 

That you all have guns – Že všichni máte zbraně 

And you never put the safety on – A nikdy je nezajistíte 

And you all have plans – A všichni máte plány 

To take it, don't take it – Vzít si, neber si 

„Odehráli jsme show a opravdu jsme byli potom schopni mluvit se všemi. A já si 

vzpomínám na jednu show více, než obvykle. Lidé přišli ke mně a cítili, že mají potřebu 

mluvit o tom, co se děje. Podělit se se mnou o to, čím právě prochází. A týkalo se to 

sebevraždy. Souviselo to i s tím, jak moc si berou z mých textů, za což jsem vděčný. Já 

jsem byl tak inspirovaný tou show a těmi lidmi, co jen tak přišli ke mně a sdíleli svoje 

příběhy, jak bojovali se sebevraždou, že je tahle píseň jednoznačně inspirací lidem, kteří 

s tím zápasí i teď“.  

I'm trying, I'm trying to sleep – Snažím se, snažím se usnout 

But I can't, but I can't when you all have – Ale nemůžu, nemůžu, když všichni máte 

Guns for hands, yeah.- Zbraně místo rukou 

„Nemám profesionální názory, co se týče těchto věcí. O sebevraždě je dost nebezpečné 

mluvit. Ale tahle písnička je o tom, že přijmeš tu negativní energii a zaměříš ji na něco 

jiného, aniž bys o tom přemýšlel. Dáváš těm lidem jistotu a sílu“. 

Let's take this one second at a time – Vezměme si tuhle jednu vteřinu času 

Let's take this one song, this one rhyme – Vezměme si tuhle jednu píseň, jeden verš 

Together, let's breathe – Společně se nadechněme 

Together, to the beat – Společně, do rytmu 

„Není lepší pomocník pro vyjádření pocitů než hudba. Snažím se při vystoupení v této 

části speciálně dívat do publika a vnímat jejich výrazy“. 

We've turned our hands to guns – Z našich rukou se stávají zbraně 

 trade in our thumbs for ammunition,- Když vyměníme palce za munici 

I must forewarn you, of my disorder – Musím vás varovat před mým stavem 
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 or my condition –Před mojí poruchou 

'Cause when the sun sets, it upsets – Protože když slunce zapadne  

what's left of my invested interest, - Všechno, co ve mně zbylo, zesmutní 

Interested in putting my fingers to my head, - Mám chuť přiložit prsty ke spánku 

The solution is, I see a whole room – Ale zbavuju se toho, když vidím celou místnost 

 of these sick kids, - těch nemocných dětí 

Fused at the wrist,- Se zajištěnými pojistkami na zápěstí 

 I simply tell them they –jim prostě řeknu 

 should shoot at this, - Aby vystřelily 

Simply suggest my chest and this confused music, it's, - Nabídnu jim svoji hruď a s touhle 

zmatenou hudbou 

Obviously best for them to turn their guns to a fist. – Se z jejich zbraní znovu stávají pěsti 

„Ta dlouhá část je velmi, velmi podstatná a pro někoho může být zmatená. Ale ona tam 

patří. Musí tam být. Je to o našem společném překonávání těch problémů. Představ si 

plnou místnost lidí, kteří trpí depresí. Musíš jim pomoct dřív, než se zblázníš“.  

 

 „Když hrajeme Guns for Hands, je to jedna z písní, kde máme masky. Je to vlastně i ve 

videoklipu. Má to více významů, ale k této písni je velmi jednoduchý. Tvoříme něco, co 

nemá v podstatě tvář, a tak to může symbolizovat víc lidí, kteří s tím souvisí. 

A nepotřebujeme k tomu hned ukazovat naše osobnosti‘.‘ 

(Eva Vranovská, 3A) 
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Investigativní reportáž 

 

Problémy s bezdomovectvím 

Bezdomovci jsou problémem nejen města Brna, ale i ostatních měst celé České 

republiky. Lidé si často stěžují na to, že nedodržují hygienické návyky nebo třeba ničí veřejná 

prostranství. Právě z tohoto důvodu jsem oslovil mluvčího preventivního oddělení Městské 

policie Brno pana Mgr. Pavla Šobu, aby mi řekl více o tomto problému. Pan Šoba byl natolik 

ochotný, že domluvil, abych mohl vyjet s hlídkou brněnský strážníků do terénu a podívat se, 

jak probíhá kontrola lidí bez domova. Na závěr mi pan Mgr. Pavel Šoba poskytnul rozhovor. 

Mgr. Pavel Šoba:  

„Bezdomovectví je celospolečenský problém, který se netýká pouze Brna, ale všech měst 

v republice. Strážníci na území Brna tuto problematiku řeší, a to velice intenzivně. Ty 

kontroly jsou velmi časté, a to jak v denních, tak nočních dobách. Vyrážejí na pravidelné i na 

namátkové kontroly a také na oznámení občanů. Strážníci prověřují, zda se nejedná o trestní 

čin“.  

 

Redaktor:  

„Stalo se někdy, že by lidé bez domova napadli kolemjdoucí?“ 

Mgr. Pavel Šoba:  

 „V poslední době jsme žádný takový problém nezaznamenali“. 
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Redaktor:  

„Co mají lidé dělat v případě, že jsou svědky výtržnosti bezdomovce?“ 

Mgr. Pavel Šoba:  

„Práce městské policie se neobejde bez spolupráce občanů. Protože strážníci nemohou být na 

všech místech neustále. Lidé si také musí uvědomit, že strážníci mohou řešit pouze problémy 

tykající se porušení zákona. To, že ten člověk zapáchá, není trestním činem ani přestupkem. 

V tomto případě jsou strážníci bezbranní. Jakoukoliv situaci mohou lidé řešit tím, že zavolají 

na tísňovou linku 156, strážníci jsou připraveni ve dne i v noci a na místě jsou do pár minut“. 

 

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

za měsíce září – říjen 

Sportovní den pro 2. – 4. ročníky 

(27. září) 

Dne 27. 9. 2017 proběhl sportovní den pro 2. – 4. ročníky, kterého se zúčastnilo 

přibližně 400 studentů. Programem bylo pochodové cvičení se sportovními aktivitami. Žáci 

byli rozděleni do čtyř skupin, kdy každá měla svou turistickou trasu. Počasí všem přálo 

a všechny skupiny splnily svůj cíl. 

1. skupina měla vytyčenou trasu v oblasti Lesné, 

2. skupina v oblasti Velké Baby, 

3. skupina v oblasti Soběšic, 

4. skupina v oblasti Kohoutovic. 

(Mgr. Zuzana Horynová) 

Přespolní běh 

(2. října) 

Dne 2. 10. 2017 se družstvo dívek SZŠ Jaselská zúčastnilo středoškolského závodu 

v přespolním běhu, který pořádal ŠSK při Gymnáziu Brno, Křenová. Celý závod se uskutečnil 

v Lužánkách. Celý tým děvčat skončil na krásném 4. místě. Mezi jednotlivci se Kateřina 

Oklešťková (2B) umístila na celkovém 2. místě a Anna Sedláčková (4L) na 8. místě. Všem 

reprezentantkám naší školy gratulujeme!!! 

Složení družstva: Sedláčková Anna – 4.L 

                             Oklešťková Kateřina – 2.B 

                             Krobotová Petra – 3.L 

                             Maráková Blanka – 3. L 

                             Poláchová Ivana – 1. A 

                             Basovníková Daniela – 1.B 
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Družstvo běžkyň SZŠ Jaselská. 

 

 
Tři nejrychlejší běžkyně celého závodu, včetně „naší“ druhé Kateřiny Oklešťkové ze třídy 2B. 

(Mgr. Zuzana Horynová) 
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Návštěva německého divadla 

(17. října 2017) 

Dne 17. října 2017 navštívila třída 3L německé představení v divadle Buranteatr, které 

bylo uvedeno v rámci oslav Evropského dne jazyků.  

Jednalo se o zcela nový typ výukového projektu, který využívá metodu ilustrovaného 

vyprávění, kdy mluvený text v podání rodilého mluvčího je jevištně propojen s pohyby herců. 

Roli vypravěče ztvárnil německý profesionální herec Max Mauer z Berlína a herecky jej 

doprovázela skupina Domino Theater. Představení bylo inspirováno příběhy 

H. Ch. Andersena a neslo název 3x über die Liebe (3x o lásce). 

Akce byla pro žáky bezesporu přínosná – měli možnost slyšet němčinu od rodilého 

mluvčího a vyzkoušet si, do jaké míry jsou schopni mluvenému slovu porozumět, seznámili 

se s jinou formou divadla a návštěva představení přispěla také k rozvoji kulturního rozhledu 

žáků. 

 

Žáci 3L v hledišti divadla Buranteatr 

(Mgr. Jana Urbánková) 
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Konference „První pomoc u dětí“ 

(18. října 2017) 

Dne 18. října 2017 se na naší škole uskutečnila celostátní odborná konference První 

pomoci u dětí pod záštitou ředitelky školy PhDr. Jarmily Kelnarové, PhD. Celostátní odborná 

konference byla v letošním roce zaměřena na poskytování první pomoci u dětí. První část 

programu byla věnována přednáškám o poskytování první pomoci u dětí ze stran odborníků 

IZS Jihomoravského kraje. 

V druhé části bylo účastníkům promítnuto video z krajského taktického cvičení IZS 

„VLAK 2017“, kterého se zúčastnili žáci naší školy jako figuranti. Druhá část byla věnována 

připravovanému XXIII. ročníku Celostátní soutěže první pomoci, která se uskuteční na naší 

škole ve dnech 11. – 12. června 2018. V této části byla účastníkům představena jednotlivá 

stanoviště a také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku. Akce byla doplněna 

odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků naší školy.  

 

Účastníci konference ve Dvoraně. 

(Mgr. Hana Kašparovská) 
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Setkání výchovných poradců ZŠ 

(19. října 2017) 

Ve čtvrtek dne 19. října 2017 se uskutečnilo v prostorách Střední zdravotnické školy 

Brno, Jaselská, příspěvkové organizace setkání výchovných poradců ZŠ regionu Brno-

venkov. Celou akci zaštiťovala Mgr. Dana Knězková, odborný pracovník poradenství 

a dalšího vzdělávání úřadu Jihomoravského kraje. Setkání se zúčastnili jak výchovní poradci 

ZŠ regionu Brno-venkov, tak významní hosté z řad odborníků, a také členové z řad vedení 

a pracovníci školního poradenského pracoviště Střední zdravotnické školy Brno, 

Jaselská, příspěvková oorganizace.  

V prvním bloku byli výchovní poradci seznámeni se situací na trhu práce, získali také 

cenné informace k přijímacímu řízení na střední školy a dále byli informováni o novinkách 

v rámci spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a o problematice při práci se 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Po přestávce pokračoval druhý blok, v rámci kterého byli výchovní poradci seznámeni 

s obory, aktivitami a činností Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p. o. Následovala 

prezentace zakončená videoukázkou z akce integrovaného záchranného systému, na které byli 

zachyceni žáci naší školy v roli figurantů. Závěrem byly výchovným poradcům ukázány 

prostory školy – třídy, odborné učebny a zázemí školního poradenského pracoviště. 

 

Dvorana hostí výchovné poradce ZŠ regionu Brno-venkov. 

(Mgr. et. Bc Jana Soudková) 
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Exkurze do Prahy 

(23. října 2017) 

SZŠ Brno, Jaselská, p. o. pořádala pro své žáky dne 23. října 2017 odborně-poznávací 

exkurzi do Prahy. Na místě srazu se sešli žáci tříd 1A, 1S, 2S, 3B a 4B. Spolu se 

svými vyučujícími nastoupili do připravených autobusů a odjeli směr Praha. 

Tam třídy 3B a 4B spolu s vyučujícími Mgr. Kašparovskou, Mgr. Matějkovou, PhD., 

Mgr. Váňovou a Mgr. Křesťanovou navštívili Nemocnici Na Bulovce. Seznámili se 

s provozem a chodem vyhlášeného zařízení. Personál nemocnice doplnil jejich prohlídku 

výkladem a erudovaně odpovídal na všechny otázky. 

Zástupci tříd 1A a 1S navštívili Pražský hrad a Kancelář presidenta republiky. 

Doprovázeli je Mgr. Soudková a Mgr. Otava. Měli možnost vidět prostory Kanceláře hlavy 

státu, dovědět se různé zajímavosti o jejím chodu. Žáky rovněž velmi zaujalo střídání čestné 

stráže na Hradě. 

Ostatní žáci s Mgr. Mrkosovou a Mgr. Winklerovou si prohlédli historické centrum 

Prahy. Navštívili Václavské náměstí, viděli Národní divadlo, prošli se po Karlově mostě, 

Nerudově ulici, Celetnou ulicí došli na Staroměstské náměstí. V odpoledních hodinách se 

všichni vydali na cestu domů. 

Návštěva byla velkým přínosem jak pro budoucí práci zdravotníků, tak doplněním 

kulturně-historického přehledu mladých lidí. 

(Mgr. Věra Winklerová) 

Autor kroniky: Mgr. Jana Urbánková 
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Rébus 

 

Řešení rébusů z minulého čísla: 

Rébus č. 1  

 

Zadání rébusu 

Milí řešitelé, v tomto čísle si vyzkoušíte, jak umíte propojovat různé oblasti svého 

vědění a jak bystré uvažování máte. Výsledkem je pětipísmenné slovo. Mnoho štěstí při 

řešení! 

 

(Mgr. Tomáš Novotný) 
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Kvíz k „Mezinárodnímu nekuřáckému dni“ 
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(Mgr. Zuzana Bittnerová) 
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