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Přehled nadcházejících školních akcí  

na měsíc prosinec  

Výtvarné dílny – Vánoční tvoření (19. 12. 2017) 

Na tomto vánočním workshopu se budou tvořit výrobky, které si poté každý student 

může nechat třeba jako dárek pro blízké, anebo může své výrobky věnovat k prodeji do 

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

 

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

Vánoční laťka (19. 12. 2017) 

Poslední školní týden v roce 2017 proběhne již tradiční „Vánoční laťka“ v tělocvičně 

naší školy. Začátek akce je naplánován na 8:30 a konec na 12:30. Soutěžit budou chlapci 

a dívky v oddělených kategoriích. Pro tři nejlepší skokany z každé kategorie budou čekat sladké 

ceny a medaile. Chlapci budou začínat na výšce 115 cm a dívky na 110 cm. Další výšky se 

budou přidávat po pěti centimetrech. Zájemci o skokanskou soutěž se mohou hlásit v kabinetu 

TEV.  

 (Organizace: Mgr. Zuzana Horynová) 

Soutěž o nejlepší vánoční třídu (1. 12. – 20. 12. 2017) 
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(Studentský parlament) 

Den zdraví (21. 12. 2017) 

Den zdraví je v letošním školním roce zaměřen na problematiku výživy. Bude 

koncipován tak, aby se zapojili žáci celé školy. Žáci z vyšších ročníků si vylosují mladší 

spolužáky a budou pro ně připravovat program. Budou pozváni i odborníci na výživu z MOU 

(Masarykův onkologický ústav) a celá akce bude doplněna o sportovními a relaxačními prvky.  

(Organizace: Mgr. Dominika Babáková) 

Dobročinný bazar (21. 12. 2017) 

Akce „Charitativní bazárek“ se bude konat 21. 12. 2017 na naší škole v učebně 

54 v rámci projektového Dne zdraví. Cílem akce je možnost zakoupení si prostřednictvím 

dobrovolné částky peněz věci, které do bazárku věnovali především žáci oboru Sociální 

činnost a eliminovat tak nadměrné množství odpadků a vyhazování věcí, což je jedním z cílů 

Dne zdraví. Všichni žáci a učitelé naší školy budou mít v tento den možnost od 7:50 do 13:10 

navštívit bazárek a zakoupením drobného zboží mohou vykonat dobrý skutek a přispět tak na 

dárek pro handicapované děti z centra Kociánka. Kromě toho bude připraveno i malé 

předvánoční pohoštění. 
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 (Organizace: Mgr. Vendula Macháčková) 

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

na měsíc prosinec 

Vánoční veletrhy 2017 na BVV (8. 12. – 12. 12. 2017) 

Na brněnském výstavišti proběhnou tradiční Vánoční veletrhy s bohatým programem 

a vánoční nabídkou různého zboží. Pro nákup dárků mohou návštěvníci využít nabídku od 

téměř 400 prodejců. Nabízen bude široký sortiment zboží – od módy nebo hraček až třeba po 

vybavení domácnosti. Součástí veletrhu budou již tradičně řemeslnické jarmarky nebo prodej 

kulinářských specialit. Pestrý doprovodný program zajistí několik zajímavých kapel hudebníků. 

Výhodou této akce je, že v areálu mohou návštěvníci využít parkování zdarma.  

Vánoční trhy na jednotlivých náměstích v Brně (24. 11. 2017 – 23. 12. 2017) 

Letošní Vánoční trhy budou probíhat na několika lokalitách v Brně. Na náměstí 

Svobody se návštěvníci mohou těšit na každodenní hudební program, velké množství stánků 

a na 18 metrů vysoký vánoční strom. Na Dominikánském náměstí budou jednotlivé stánky 

zaměřeny především na gastronomii. K využití budou i konzumační zóny. Na Moravském 

náměstí adventní trhy nabídnou vyhřívané šapitó, zajímavý hudební program, občerstvení 

a v neposlední řadě i ukázky řemesel, po celém náměstí navíc bude projíždět vláček. Poslední 

místem bude Zelný trh, který kromě prodejních stánků nabízí i doprovodný program plný hudby 

a divadelních představení.  

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Toulavé boty 

 

Spojené státy americké – Florida křížem krážem 

(z Miami přes Everglades až na Key West) 

část 2. 

 

 

Minulý cestopis skončil otázkou, na kterou asi nikdo z Vás neznal odpověď. Ptal jsem 

se, jestlipak víte, co je na NP Everglades nejzajímavější či nejzábavnější. Možná jste použili 

Google a vyhledali si odpověď. Pokud ne, dnes se to zcela určitě dozvíte. Zároveň bude 

pokračovat naše spanilá jízda směrem na jih Floridy, kde navštívíme město Key West. Takže 

si zapněte pásy a vyrážíme . 

Jak již bylo uvedeno minule, Národní park Everglades je největším parkem na území 

Spojených států amerických. Je tvořen mokřady a bažinami, které obývají tisíce druhů zvířat, 

v čele s aligátory a pumami. Je to opravdu nádherné místo, ale rozhodně nedoporučuji jeho 

návštěvu na vlastní pěst. Je nutné být v přítomnosti místního průvodce, který dokonale zná 

okolní prostředí – riziko, že byste se mohli v NP ztratit, je vysoké. Konečně se tedy dostáváme 

k odpovědi na moji otázku – pro pohyb v NP se používají speciální vznášedla, což jsou 

v podstatě lodě, které mají na svém konci obrovský větrák, jež se stará o pohyb lodi po vodní 

či mokřadní hladině. Jízda v takovém vznášedle je neskutečným adrenalinovým zážitkem . 

Většinou se na jedno vznášedlo vejde až 25 turistů, ale existují i vznášedla pro průvodce a 2 

lidi k němu. Tato zařízení dokáží vyvinout neuvěřitelnou rychlost až 70 kilometrů v hodině, 

takže si budete připadat, že se doslova vznášíte. Největší sranda je, když průvodce najednou 
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změní směr jízdy a celá posádka vznášedla je promočena od stříkající vody. Zažil jsem 30ti 

minutovou jízdu a strašně rád na ni vzpomínám, protože něco podobného asi nikde jinde 

nenajdete. Plavba nejdříve začíná velmi pomalu – projíždíte mokřady, občas na Vás vykoukne 

z vody hlava aligátora, nad Vámi se vznášejí volavky a nemáte ani tušení, že za pár minut začne 

doslova závod Formule 1. Průvodce pro tuto rychlou jízdu vždy volí rozsáhlou louku, na které 

je pouze rákosí, aby nedošlo k nenadálému střetu se stromy nebo pařezy trčícími z vody. Před 

začátkem jízdy obdržíte speciální brýle a velká sluchátka na uši, jelikož by mohl utrpět zranění 

Váš zrakový a sluchový aparát. Jediná věc, která mi na vznášedlech vadí, je, že jsou extrémně 

hlučná, takže místní fauna je neustále vystavena rušivému faktoru. 

 

Typické větší vznášedlo, které vozí turisty po NP Everglades. 

 Lidé, kteří žijí v blízkosti NP, mají speciální vznášedla, díky kterým se mohou 

pohybovat po rozsáhlých plochách mokřadů, ale potřebují k tomu speciální povolení. Je to 

pochopitelné, jelikož se jedná o území národního parku a ochrana místního ekosystému je 

prioritou číslo 1. Everglades ročně navštíví miliony turistů, takže veškerý chod chovných stanic 

a provoz NP je ve značné míře financován právě z těchto příjmů. Pokud jste milovníky přírody 

a nebojíte se zvířat, rozhodně doporučuji při pobytu na Floridě navštívit tento národní park. 



9 
 

 Je na čase opět nasednout do amerického bouráku a přesunout se na jih Floridy – 

konkrétně do města Key West, které je známé především díky tomu, že je nejjižnějším bodem 

kontinentální Ameriky, nejbližším místem pro emigranty z Kuby, a také tím, že zde strávil kus 

svého života slavný spisovatel Ernest Hemingway. Cesta do Key Westu trvá přibližně 3 hodiny, 

ale rozhodně se na ní nebudete nudit – prakticky pořád jedete na úrovni hladiny oceánu, 

projíždíte přes miniaturní ostrůvky, které jsou propojeny mnohdy i několikakilometrovými 

mosty a místní barevná krajina Vás zcela jistě uchvátí. 

 

Dech beroucí cesta na Key West – dlouhé mosty, sloupy elektrického vedení stojí v oceánu a vodní hladinu máte 

doslova na dosah ruky. 

 

 

 



10 
 

 

Dech beroucí cesta na Key West – dlouhé mosty, sloupy elektrického vedení stojí v oceánu a vodní hladinu máte 

doslova na dosah ruky. 

 Člověk by si řekl, že místní lidé mají opravdu velké štěstí, že mohou žít zrovna v těchto 

končinách blízko u oceánu, avšak opak je pravdou. Obyvatelé často platí vysokou daň za tento 

přírodní luxus – Key West a jeho okolí pravidelně sužují záplavy a hurikány.  

 Samotné město Key West je malebné, tvoří jej spousta krásných barevných domečků 

v koloniálním stylu, místní přístavy jsou plné luxusních jachet a celková atmosféra je velmi 

přátelská. Key West je oblíbenou prázdninovou destinací nejen Američanů, ale díky místnímu 

letišti a přístavnímu molu pro velké zaoceánské lodě rovněž i pro turisty z celého světa. 
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Typické barevné domečky na Key West a místní maják. 

 

Dům Ernesta Hemingwaye. 
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 Key West je malebné městečko s neopakovatelnou atmosférou. Zároveň se jedná 

o jedno z nejstřeženějších míst na území Ameriky, jelikož pobřeží Kuby je pouze 90 mil daleko. 

Všichni Kubánci, kteří utíkají za svým americkým snem v provizorních lodích, se v případě 

dobrého větru vylodí právě na Key Westu. Jako jediné minus, které musím tomuto místu udělit, 

je absence hezkých pláží – na pár místech jsou menší špinavé plážičky, většinou hotelové. Pro 

milovníky americké historie a literatury je ovšem toto místo rájem na zemi. 

 

Southernmost point – Key West – nejjižnější cíp kontinentální Ameriky, 90 mil na Kubu. 

 Naše prázdninová jízda po Floridě pomalu končí, je na čase vrátit auto z půjčovny, 

nabalit kufr, koupit levné oblečení a chystat se na dlouhý let zpátky do Evropy. Někdo o Floridě 

říká, že je nudná a pro důchodce – v tom případě jsem asi důchodce, jelikož mě neskutečně 

baví. Pulzující Miami kombinuje krásné koupání a bujarý noční život, národní park Everglades 

nás zavede do nekonečných mokřadů a bažin, které obývají rozmanité druhy zvířat, cesta na 

Key West vede po silnicích, které jsou na úrovni hladiny oceánu atd. Já se rozhodně nenudil a 
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věřím, že ani Vy nebudete. A nezapomeňte, ještě se dá jet z Miami směrem na sever, kde je 

také celá řada pozoruhodných míst. To už nechám na Vás, kterou světovou stranu si vyberete. 

      

Začátek a konec nejdelší dálnice z jihu na sever (Begin – End Key West Route 1). 

 (Mgr. Jiří Crha) 
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Recenze knih 

 

Agatha Christie – Vražda v Orient expresu 

Další úžasný příběh od královny kriminálek. Skvělá spisovatelka Agatha Christie 

napsala bezpočet kriminálních knih v hlavní roli s belgickým detektivem – Herculem Poirotem. 

Hercula Poirota zastihne v Istanbulu telegram, který ho naléhavě povolává zpět do 

Anglie. Poirot se náhodou setká se svým starým přítelem, ředitelem společnosti provozující 

Orient expres, a oba mají radost, že budou mít společnou cestu. Jaké je však jejich překvapení, 

když zjistí, že všechna kupé Orient expresu jsou 

obsazena, a to v zimě, tedy mimo sezonu. Jeden 

z cestujících se ale nedostaví a Poirot se tak 

může ve vlaku setkat s velmi zvláštní skupinou 

lidí nejrůznějších národností a společenského 

postavení. Detektivovu pozornost si získá 

především bohatý Američan, který ho 

zanedlouho osloví a nabízí mu vysoký plat za to, 

když ho ochrání před někým, kdo jej chce 

připravit o život. Poirot nabídku odmítá. 

Následujícího rána je Američan nalezen ubodán 

ve svém kupé a Poirot začne okamžitě vraždu 

vyšetřovat. Začíná zjišťovat, že tento případ 

nebude tak úplně jednoduchý, a přestože je 

pravděpodobně nejlepším detektivem na světe, 

bude to pro něho těžký oříšek.  

Knihu mám velmi ráda a byla jsem nadšená i z filmové adaptace. Hvězdné obsazení 

napomohlo už tak skvěle napsanému příběhu. Ve filmu můžete vidět v hlavních rolích 

Johnnyho Deppa, Penelope Cruz, Willem Dafoe a mnoho dalších.  

Tuto knihu opravdu doporučuji přečíst. Není příliš dlouhá, čte se dobře a velkým plusem 

je, že je na seznamu maturitní četby. Tím myslím zabijete hned několik much jednou ranou. 

(Tereza Plačková, 2L) 
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Příběh na pokračování 

 

Nenapravitelná  

Část třetí 

Po střetnutí se svým idolem utekla Nicolett zpět do svého pokoje. Spolubydlící na ni 

pohlédly a čekaly, co jim poví, jelikož byla v obličeji červená jako rajské jablko. „Málem jsem 

porazila Davida Wooda,“ řekla jediným dechem a posadila se na svou postel. Vložila si obličej 

do dlaní a odmítala hlavu zvednout, dokud neumře. „Lettie, uklidni se, třeba ani neví, kdo do 

něj vrazil.“ pokusila se jí uklidnit plavovláska. „Laris, myslíš, že si nebude pamatovat ty moje 

rudé pačesy? Ty si musí zapamatovat každý.“ dořekla a povzdechla si. Mariana si vedle ní sedla 

a dala jí ruce kolem ramen. „Uklidni se, vzchop se a jdi si číst. Uklidní tě to.“ šeptla jí konejšivě 

do ucha. Lett se zvedla a vyndala zpod polštáře rozečtenou knížku, pohlédla na kamarádky a 

odešla do koupelny. Napustila si vanu s pěnou vonící po levanduli, vysvlékla se a znepokojeně 

usedla do horké vody. Po nějaké době s příjemnou četbou a levandulovou vůní se uklidnila a 

plně se ponořila do příběhu. 

Dalších pár dní Lettie chodila po chodbách velmi ostražitě. Když zahlédla nějakého 

chlapce, obvykle utekla za roh nebo dělala, že si něco prohlíží v učebnici, kterou měla skoro 

pokaždé vzhůru nohama. Mariana, které to z počátku přišlo vtipné, už dělala, že jí nezná a 

nevidí její dětinské chování. Naopak Annie s Larisou šly vždy tři metry před Lettie a 

informovaly ji, zda se neblíží nějaká hrozba. Poprvé od té srážky při setkání s Davidem, začala 

rudnou a podlamovala se jí kolena. On se na ní jen letmo podíval, ale Tony Williams poukázal 

na její rozklepaná kolena a rudou tvář, takže z toho byl pro Lett opravdový trapas. Celá třída se 

jí začala vyptávat, zda se nám do Davida nezamilovala. Vždy jen vztekle odsekla, že jim do 

toho nic není a odešla, nebo si začala něco psát do sešitu. Takhle to pokračovalo až do zimních 

prázdnin, než odjela za rodiči na Vánoce. 

Prožila krásné svátky se svými nejbližšími a úplně vypustila trable, které na ni čekaly 

ve škole. Každý večer si s kamarádkami volala. Byla zvyklá s nimi řešit úplně všechno, od toho 

co si vezme na sebe až po novou příchuť své pasty. Odloučení na pár dní pro ně bylo jako na 

dva roky, a tak se zpět do školy těšily. Všechno bylo super i poslední večer před školou, ale jen 

co vešla Lettie se spolubydlícími do třídy, byl tam veliký transparent s nápisem: „Nicolett 

Piercová miluje Davida Wooda!“ Za tímto nápisem bylo ještě několik srdíček a autorem byl 

nejspíš, jako vždy, Tony Williams se svým bratrem Jackobem. „Ten prasečí rukopis odpovídá 
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Tonymu, nemyslíš Laris?“ zeptala se tichým hlasem Annie těsně před tím než Lettie vyběhla 

ze třídy s brekem.  

Další dva dny se Nicolett neukázala na společném jídle a ze třídy šla vždy rovnou do 

pokoje. Doporučila jí to paní ředitelka potom, co se dozvěděla o onom nešťastném transparentu. 

Nebyla z toho nadšená a nechala celou třídu po škole, dokud se Tony nepřiznal pod nátlakem 

spolužáků. Měl z toho nemalé problémy a musel se třetího dne po onom incidentu Lettie 

a Davidovi veřejně omluvit při společné večeři. To bylo poprvé, co Lett stála tak blízko svého 

idola, aniž by ho srazila k zemi.  

Po této večeři se všechny čtyři dívky chtěly společně vydat do knihovny a porozhlédnout 

se, co nového jim předchozí den bylo dodáno. Na schodech je však zastavil David, přejel 

přítomné dívky pohledem, usmál se a promluvil k Nicolett: „Ehm… Ahoj Lettie, mohl bych 

s tebou mluvit?“ Tato otázka tázanou slečnu ohromila, nebyla schopná odpovědět, a tak jen 

přikývla a následovala svého božského Davida. Chlapcovy kroky vedly do zastrčené 

společenské místnosti, kam skoro nikdo nechodil. Tmavovlasý mladík se posadil do křesla 

a počkal, než dívka udělala totéž. Lettie celou dobu sledovala špičky svých bot, než ji jeho 

zakašlání donutilo pohled zvednout. Střetla se s jeho hluboce modrýma očima a čekala, že se 

na ni budou zlobit nebo vysmívat. Přes všechna očekávání se jeho oči usmívali a jejich vřelost 

do ní vlévala jakýsi klid.  

„To, jak jsem do tebe narazila, mě opravdu mrzí a moc se ti za to omlouvám. Jestli jsem 

ti něco udělala nebo zničila, jsem ochotná ti to zaplatit. Opravdu mi to je líto,“ vychrlila ze sebe 

jedním dechem a zase uhnula jeho pohledu. David zprvu zaraženě hleděl na dívčinu tvář 

a nechápal, za co se omluvila, ale poté se začal hlasitě smát. „Ty si opravdu myslíš, že jsem 

s tebou chtěl mluvit jen kvůli nějakému nedorozumění na chodbě?“ pronesl vesele a stále se 

nepřestával smát. Nicolett se odvážila zvednout pohled a uviděla ten krásný úsměv, o kterém 

každý večer před spaním snila. Znepokojeně se ošila a čekala, co jí tedy sdělí on. Chvilku 

v místnosti panovalo ticho. Nebylo to trapné a nepříjemné, naopak se oběma velice zamlouvalo 

a uklidnilo to jejich obavy. „Chtěl jsem s tebou mluvit o tom nedorozumění ohledně Tonyho 

transparentu. Myslím, že to bylo od něho ubohé a dětinské,“ vydechl, pohlédl ven z okna a 

pokračoval. „Zachoval se hnusně a už se to nestane. Mluvil jsem s ním a omlouval se. Nemá 

moc dobrý vzor v bratrovi, vždyť znáš Jackoba. Nesmíš si to tak brát, jsou jako děti,“ usmál se 

a poposedl si. V jeho tváři bylo vidět, že chce slyšet odezvu na svá slova, ale Lettie nebyla 

schopna nějak reagovat. Líbilo se jí, že mu to není lhostejné, ale vrtalo jí hlavou, co tímto 

proslovem chtěl říct.  

(Nikol Georgiánová, 4L) 
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Tipy na výlety 

 

Vánoční trhy Brno 2017 

Vánoce se opět po roce rychle blíží. Adventní čas a nejkrásnější období v roce si letos 

určitě užijete. Výzdoba, vánoční trhy, nakupování dárků a pečení cukroví – tak se dá 

charakterizovat adventní období. A víte, jak to letos bude vypadat v Brně? My ano!  

Tak jak tomu bylo v minulých letech i v roce 2017 na Vás čeká několik trhů, které budou 

rozprostřeny po celém městě a navodí tu pravou vánoční atmosféru. Kromě pestrého programu, 

který je opravdu pro každého, si také můžete jen tak poslechnout například vystoupení Hany 

Zagorové, Václava Neckáře, nebo se podívat na představení Louskáček. Program se bude 

odehrávat na náměstí Svobody a Dominikánském náměstí. 

Náměstí Svobody 

I nadále zůstává středobodem energických oslav. Velké podium bude obsazeno po celou 

dobu adventu a nabídne spoustu hudebních žánrů patřících k Vánocům. Každý večer na vás 

budou čekat živé koncerty různých hudebních stylů, od swingu přes jazz, pop až k folklóru. 

Konkrétně se můžete těšit na koncerty Jitky Šuranské, Xaviera Baumaxy, Muchy, skupiny 

Voxel a mnohé další. Z náměstí se také stane prostor pro setkání, či večírek. Nabídne spoustu 

tradičního občerstvení, které neodmyslitelně k trhům patří. Dohromady zde naleznete 

36 prodejních stánků 24 gastrostánků, zimní bar a 4 stánky s raw, vegan a bezlepkovými 

pochutinami.  
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Dominikánské náměstí 

Dalším místem pro poklidné trávení adventu bude Dominikánské náměstí, kam se 

přesune tradiční vyřezávaný betlém, zoo koutek s ovcemi a kozami, Ježíškova pošta a zvonička. 

Děti budou moci poslat vánoční přání a připomenout si tradiční řemesla, které pamatují naši 

rodiče a prarodiče. Dřevěná zvířátka doplní také ta živá. Svými romantickými kulisami 

tvořenými Novou radnicí a kostelem sv. Michala láká rodiny a fajnšmekry za dobrým jídlem a 

vánoční pohodou. Dominikánským náměstím se bude rozléhat tradiční vánoční hudba. Na 

náměstí najdete 4 řemeslné stánky s ukázkami řemesel a 8 gastrostánků s vynikajícími 

specialitami. 

A pokud byste se chtěli podívat i na jiné trhy, určitě nevynechejte Zelný trhu a Moravské 

náměstí, kde se bude i bruslit. Přejeme Vám krásné prožití svátku a šťastný nový rok 2018.  

 

(Simona Hrabovská a Denisa Valíková, 2L) 

 

 

 

 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Advent-na-Zelnem-trhu-a-na-Moravskem-namesti-v-Brn.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Advent-na-Moravskem-namesti-s-vanocnim-kluzistem-p.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Advent-na-Moravskem-namesti-s-vanocnim-kluzistem-p.aspx
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Poznejte s námi orientální kuchyni 

 

Recept na Bún chả  

(grilovaný vietnamský bůček) 

Inredience: 

300 g bůčku 

Rýžové nudle Bún  

 

Na marinádu: 

3 lžičky třtinového cukru 

2 lžičky rybí omáčky 

1 lžička sójové omáčky 

2 lžičky limetkové šťávy 

2 posekané stroužky česneku 

1 nahrubo nakrájená cibule 

 

Na omáčku: 

1 lžičku cukru 

1 lžičku rybí omáčky 

1 lžičku rýžového octa nebo limetkové šťávy 

2 – 3 lžíce vlažné vody 

1 – 2 stroužky česneku 

chilli paprička 
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Postup na přípravu jídla: 

Maso před krájením nechte v mrazáku trochu ztuhnout, půjde vám to mnohem lépe. Je 

třeba bůček nakrájet na cca 3 mm, max. 5 mm tenké plátky. Z výše uvedených surovin 

vymícháme marinádu, do které vložíme maso, cibuli a česnek. Důkladně promícháme 

a necháme v lednici minimálně hodinu marinovat. Můžete nechat i přes noc.  

Bůček vyjmeme z marinády, očistíme ho od cibule a česneku a rozložíme na pečící 

mřížku, kterou položíme přes plech, do kterého bude odkapávat tuk. V troubě rozpálíme gril 

a vložíme plech s masem. Grilujeme z obou stran, dokud nebude bůček pěkně propečený. 

Vzhledem k malé tloušťce masa je to rychle. 

Na omáčku použijeme výše uvedené ingredience. Nejprve ve vlažné vodě rozmícháme 

cukr a pak přilijeme ocet, rybí omáčku, vmícháme rozdrcený česnek, nasekanou chilli papričku 

a necháme odstát. 

Nudle připravíme podle návodu na obalu a na salát použijeme listy salátu, na nudličky 

nakrájenou mrkev, okurku, můžeme i třeba mungo výhonky a hlavně spoustu koriandru 

a perily, ty dodají tu správnou asijskou chuť. 

 Maso podáváme s nudlemi, zálivkou a salátem. 

 

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

 

StarCraft II 

 Každý rok jsou na Blizzconu (festivalu her vytvořených Blizzardem) oznámeny 

novinky a změny týkající se právě jejich her. Letos k těmto oznámením patřilo i to, že StarCraft 

II – konkrétně jeho část Wings of Liberty  bude free-to-play. Jakožto někdo, kdo miluje Jima 

Raynora (hl. postava SC), jsem si hru samozřejmě stáhla a pustila se do hraní. 

 Na začátek je možná dobré ujasnit si pár detailů; příběh se odehrává v budoucnosti 

a v galaxii žijí tři rasy: Terrani (lidé), Zergové (příšery) a Protosové (nejsilnější tvorové galaxie 

s vysokými schopnostmi a pokročilými technologiemi).  

 Část Wings of Liberty je celá z pohledu Jima Raynora (Terrana), který bojuje za 

svobodu. Galaxii vládne Konfederace, která je zkorumpovaná a utlačuje obyčejné lidi, což chce 

samozřejmě Jim napravit. Při snaze změnit situaci objevuje artefakty, které mu odhalují 

proroctví, díky němuž zjišťuje, že Konfederace není tím největším problémem.  

 Vaším úkolem je plnit ve hře mise, které mají různé úkoly – podle příběhu. Někdy 

musíte někoho zabít, někdy vytěžit důležité suroviny, jindy najít konkrétní věc, zničit budovy... 

Hra se dá hrát na různých obtížnostech, a zatímco se některé kola dají v pohodě zahrát na úrovni 

brutal, jiné mám osobně problém zahrát i na úrovni normal.  

 Pokud se Vám hra zalíbí, můžete si dokoupit její zbývající části (Heart of, Legacy of the 

Void a Nova Convert Ops). Jedinou podmínkou pro hraní je, že musíte mít založený účet na 

battle.net, který je zadarmo. 

   
StarCraft II. 

(Petra Hlaváčková, 4L) 
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Zajímavý koníček 

 

Požární sport 

              Většina lidí zná požární sport pod názvem hasiči. Dobrovolní hasiči totiž vykonávají 

požární sport. Je to sport jako každý jiný a má svá jasná pravidla a předpisy (požární směrnice). 

Požární sport je světově uznávaný, a dokonce má i svoji vlastní olympiádu. Soutěží jednotlivci 

i družstva. Vše je rozděleno do několika kategorií. Soutěží se v těchto třech disciplínách:  

Požární útok 

Tuto disciplínu vykonává sedmičlenné družstvo: „strojník“, „spojkař“ (ten co nabírá 

vodu), „košař“, „béčkař“, „rozdělovač“ a dva „proudaři“. Jde tedy o to, co nejrychleji nabrat 

vodu, roztáhnout hadice a sestřelit terče proudem vody. Každý má svou funkci, pokud selže 

jeden, selže většinou celé družstvo. 

     
 

Štafeta 4 x 100 m 

Tato disciplína je určena pro jednotlivá družstva. Většinou se závodí na atletickém ovále 

a má čtyři úseky: okno, bariéra, hadice s kladinou a rozdělovač, hasicí přístroj (minimax). 

    

100 m s překážkami  



23 
 

V této disciplíně má za úkol závodník nejprve překonat bariéru, poté uchopit hadice 

a rozhodit je na kladině, a nakonec je zapojit do rozdělovače, následně už jen „dosprintuje“ do 

cíle. Národní rekord v kategorii mužů je 14:81 s.  

Pro větší představu o tomto sportu se můžete podívat na Youtube, kde najdete velké 

množství videí ze závodů, anebo se přijeďte podívat přímo na závody v požárním sportu.

 

 (Blanka Maráková, 3L) 
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Úvaha I 

 

Veletrh středních škol 

24. a 25. listopadu proběhl na brněnském výstavišti Veletrh SŠ, na kterém se 

prezentovala i naše škola. Já, stejně jako minulý rok, jsem reprezentovala školu představením 

tanečního kroužku (3 členové). Měly jsme připraveny dva tance, jenže na přípravu jsme měly 

jen týden. Bylo na to opravdu málo času, ale i přesto jsme to nějak zvládly. Dále se tam ukázal 

hudební kroužek a kroužek první pomoci.  

Letos přišlo opravdu dost lidí, chvilkami to tam bylo až k nehnutí. Vždy po našem 

vystoupení jsem se musela převléct do šatů. Roznášela jsem se naše letáčky a nabízela naši 

školu, moc mě to nebavilo, protože jsem byla velmi unavená. Ale našla jsem tam pár bývalých 

spolužáků u jejich školy, se kterýma jsem se dlouho neviděla, tak to bylo fajn. Odpoledne, když 

jsme měli další půl hodinku na to, abychom něco ukázaly, tak ze dvou tanečních čísel zbylo jen 

jedno, protože jedna z nás měla něco s nohou. I před komplikace jsme to zvládly.  

 

Stánek SZŠ Brno, Jaselská. 
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Oba dva dny jsme u našeho stánku měřili lidem tlak, učili je resuscitovat dospělého 

i malé miminko. Byly tam na ukázku věci, které jsou nezbytné k první pomoci. Uchazeči o naši 

školu, se kterými jsem mluvila, měli převážně zájem o lyceum. Od nás ze školy, nás tam bylo 

opravdu hodně, takže jsme se většinou předbíhali, kdo z nás bude zrovna mluvit o naší škole. 

Bylo to fajn, že jsme nemuseli být zrovna ve škole, ale taky to pro nás bylo docela náročné. Stát 

tam celý den, v mém případě se převlíkat sem a tam, mluvit pořád o tom samém, není moc 

zábavné.  

Podle mého názoru mělo celkem dost lidí zájem. Ještě nás čeká prezentace v Olympii a 

Dny otevřených dveří. Tak uvidíme, kolik deváťáků se přijde podívat a kolik jich k nám na 

školu nakonec nastoupí.  

(Klára Hájková, 2B) 
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Úvaha II 

 

Bílá prodloužená 

Jistě teď čekáte, jak plná dojmu na vás vychrlím svoje úžasné až nepopsatelné pocity. 

Ovšem, jsou i takové, jen to vzalo opačný konec.  

Hned před budovou Babylon jsem se dozvěděla, že mi nepřijede tanečník. V tu chvíli 

jsem nevěděla, co mám dělat. Sice tam bylo pár holek, které neměly tanečníky už v lekci, ale 

pí. Buryanová jim řekla, že se o to postará. Ale už moc nepočítala s tím, že by se mohlo stát to, 

co se stalo právě mně. Před nástupem na polonézu jsme měli chvilku na to, abychom se vyfotili, 

usadili rodiče na svá místa a v některých případech se i napili. Když jsme nastupovali na 

polonézu, stála jsem ve třetí řadě, podotýkám, že sama. Čtvrt hodiny jsem čekala, jestli na mě 

vůbec zbyde nějaký tanečník. Nakonec jsem měla aspoň to štěstí, že jsem tancovala 

s asistentem, takže jsem měla téměř stoprocentní jistotu, že nic nezkazím. V ruce jsem držela, 

jak jsem tomu říkala, malý pometlo. Ale mohla jsem být vůbec ráda, že jsem nějaké měla. 

Nastala totiž i situace, že kamarádka byla i bez té malé růžičky.  

 

A co třeba šaty? Byla tam spousta holek, které měly naprosto luxusní šaty, které bych 

hned vyměnila. Já měla šaty, které jsem sehnala na poslední chvíli a nebyla jsem s nimi moc 
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spokojená. Hlavní je, že jsem vůbec nějaké měla. :D Čekala jsem, že mi po šatech budou ostatní 

občas šlapat, ale opravdu jsem netušila, že si budu po nich šlapat já sama. Nejhorší to bylo při 

valčíku, ten se mi tancoval opravdu špatně, jelikož se mi ty šaty pletly neustále pod nohy. 

Když byla pánská volenka, kluk dal holce růži, zatancoval si s ní dva tance, a pak si šel 

pro maminku té slečny, tak si pro mě přišlo takové dřevo, že jsem to v životě neviděla. Mamka 

se mi z balkonu strašně smála, ale když nastal její čas, tak jen kroutila hlavou, že pro ni nemá 

chodit, ale to bych jí přece neudělala. Nemohla jsem ji připravit o takový zážitek. Ale v tu chvíli 

mě nejvíce mrzelo, že jsem tam neměla toho svého tanečníka, který měl tančit i s mojí mamkou.  

Po několika dámských a pánských volenkách byla volba nejlepšího tanečníka 

a tanečnice. A hned poté začala afterparty. Divili byste se, kolik rodičů tam tancovalo s námi. 

:D S holkami ze třídy jsme si to naprosto užívaly. Byla tam super atmosféra, Dj pouštěl dost 

dobrý pecky a nás nenapadlo nic lepšího, než jít tancovat na stůl. Chvilkama jsem se docela 

bála, že spadnu, jak jsem měla ty podpatky, tak to nebylo moc příjemné, naštěstí se nikomu nic 

nestalo a všichni to ve zdraví přežili. 

Afterparty byla neskutečná, jen mě mrzela ta polonéza. Kdybych věděla dopředu, že 

budu bez tanečníka, tak by mě to nevykolejilo tolik, jako když jsem se to dozvěděla chvíli před 

prodlouženou. Je to od té druhé strany velká nezodpovědnost. Ale stalo se a jedeme dál, čeká 

nás spousta dalších plesů, tak snad to dopadne o něco lépe.  

 (Klára Hájková, 2B) 
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Hudební okénko 

 

 Příběh písně 

   DAVID BOWIE – LAZARUS 

INFO: 

1) Narodil se 8. 1. 1947 a zemřel 10. 1. 2016 
 

2) Na střední škole mu kamarád, se kterým soupeřil o dívku, poranil oko nehtem. Od té doby 

změnila jeho pravá duhovka barvu a rozšířila se. Roznesla se následně fáma, že trpí 

heterochromií, onemocněním, kde mají duhovky přirozeně odlišné zbarvení. 
 

3) Píseň Telling Lies byla první, která se od tohoto umělce dala stáhnout z internetu, když ji nahrál 

na svoje webové stránky v roce 1996. 

 

David Robert Jones, známý jako David Bowie. 

Krátce po loňském Novém roce, 10. 1. 2016, světem otřásla zpráva, že David Bowie 

odchází do hudebního nebe, po dlouhodobém boji s rakovinou jater. Dva dny před smrtí, posílá 

posluchačům dvacáté páté a zároveň poslední album Blackstar, nahrané v letech 2014 – 2015.  

Druhým singlem je Lazarus. Píseň, která byla oficiálně vpuštěna do světa v prosinci 

2015, má teď na fanoušky úplně jiný dojem.  

Look up here, I'm in heaven – Podívej se nahoru, jsem v nebi 

I've got scars that can't be seen – Mám jizvy, které nemohou být vidět 

I've got drama, can't be stolen – Mám drama, které nemůže být ukradnuto 

Everybody knows me now – Všichni mě teď znají 
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„Vždycky dělal to, co dělat chtěl. A chtěl to udělat tím nejlepším způsobem. Jeho smrt 

nebyla odlišná od jeho života, i ona byla uměním. Blackstar udělal pro nás, byl to od něj dárek. 

Věděl jsem přes rok, že to přijde, přesto jsem na to nebyl připravený. Byl mimořádný muž. Plný 

lásky a života. Bude tady vždycky s námi“. Napsal Bowieho producent Tony Visconti na svůj 

Facebook, krátce po zpěvákově smrti. 

Look up here, man, I'm in danger – Podívej se nahoru, člověče, jsem v nebezpečí 

I've got nothing left to lose – Už nemám co ztratit 

I'm so high it makes my brain whirl – Jsem tak vysoko, že mě z toho bolí hlava 

Dropped my cell phone down below – Odhodil jsem svůj telefon dolů 

Ain't that just like me? – Není mi to podobné? 

Johan Renck v dokumentu David Bowie: Posledních pět let uvedl, že s konceptem videa 

přišel ještě dřív, než se dozvěděl Bowieho diagnózu a o fotkách zpěváka v nemocnici. Píseň 

údajně rozhodně neměla směřovat fanoušky k jeho blížící se smrti. 

„David tehdy řekl: „Chci prostě udělat jednoduché video.“ Já mu odpověděl: „Ta píseň 

se jmenuje Lazarus, měl bys ležet v posteli.“ Bral jsem to tehdy z náboženského hlediska. (pozn. 

red.: Lazar byl přítel Ježíše. Když onemocněl a zemřel, Ježíš se dostavil k jeho hrobu, aby jej 

vzkřísil z mrtvých). Tehdy to nemělo dočinění s jeho nemocí. Později jsem zjistil, že v týdnu, 

kdy jsme videoklip natáčeli, mu bylo řečeno, že se ukončuje léčba a jeho nemoc zvítězila“.  

This way or no way – Touhle cestou nebo žádnou 

You know, I'll be free – Víš, že budu svobodný 

Just like that bluebird – Jako ten modrý ptáček 

Now ain't that just like me? – Není mi to podobné? 
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Pocta Davidovi Bowiemu v Torontu. 

Píseň ale definitivně získala jiný význam po Bowieho smrti. Kvůli rakovině zřejmě 

věděl, že se jeho život blíží ke konci a naznačuje vyrovnání se smrtí. Hned na začátku je jasné, 

co je v jeho mysli. David zemřel v obklopení své rodiny.  

Videoklip končí zpěvákovým vstupem do skříně, čímž je znázorněna smrt, která si pro 

něj jde. Fanoušci po celém světě sdílí úryvek: „This way or no way, you know I’ll be free,“ jako 

poctu na sociálních sítích. 

(Eva Vranovská, 3A) 
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Investigativní reportáž 

 

Nový vozový park Městské policie Brno 

19. října 2017 proběhlo v přístavišti slavnostní předání nových vozidel pro Městskou 

policii Brno. Slavnostního předání se zúčastnil i primátor statutárního města Brna Ing. Petr 

Vokřál. Do provozu byl zakoupen vůz Škoda Kodiaq. Podle mluvčího automobilky Škoda je to 

první Kodiaq sloužící v barvách městské policie. Dále byly zakoupeny vozy Škoda Octavia na 

pohon stlačeného zemního plynu, nové skútry a hlavně nový člun pro poříční jednotku městské 

policie.  

 

Nový vůz Škoda Kodiaq, který nyní bude sloužit městské policií.  

„Odolný materiál umožňuje připlout přímo ke břehu bez kotvení lodi například 

u můstku. Člun je vyrobený z polyetylenu a je proto velmi pevný. Nahradí dosluhující, šestnáct 

let starý člun Sessa, oproti němuž má i dvojnásobnou kapacitu. Přepraví až deset osob.“ Popsal 

vedoucí poříční jednotky Dušan Smejkal. Člun byl pojmenován po chlapci, který trpí poruchou 

autismu. Chlapec jménem Jonatan pojmenoval člun jménem Jony.  
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Křest člunu Jony primátorem Petrem Vokřálem a Jonatanem. 

 

Jonatan, primátor Petr Vokřál a velitel městské policie. 
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Zeptali jsme se také pana primátora města Brna, pana Ing. Petra Vokřála, na bližší 

informace ohledně předání nových vozidel. 

„My se snažíme samozřejmě modernizovat městskou policii. Doplnili jsme jak skútry, 

tak i automobilní techniku, ale to nejpodstatnější je člun, který se stal nejmodernější technikou 

na přehradě, protože bude fungovat i ve spolupráci s hasičským záchranným sborem než si 

právě i oni zakoupí nový model člunu. Já jsem velmi rád, protože doufám, že nebude moc 

potřeba, ale pokud už se bude muset využít, tak ať zachrání ten lidský život. Cena člunu byla 

řádově 500 000 Kč, dovybavil se Kodiaq, dvě Octavie, tři skútry, takže konečná cena, když to 

tak sečtu, byla kolem 2 500 000 Kč“. Řekl primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál 

 
Budoucí strážník městské policie? 

(Jakub Kříž, 2L) 
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Přednáška – „Vodící pes“ 

 

Dne 8. listopadu se u nás ve škole konala v rámci předmětu speciální pedagogika 

přednáška o světě nevidomých s ukázkou práce vodícího psa. Paní učitelka Macháčková k nám 

pozvala paní, která má na starosti výcvik pejsků, aby v budoucnu mohli být vodícími psy a 

napomáhat slepým lidem. Ta nám objasnila, jak je výcvik náročný nebo kolik financí to stojí. 

Její nevidomý kolega nám vyprávěl, jak k pejskovi přišel, co všechno umí, viděli jsme také 

některé každodenní úkony, které spolu musejí dělat a s kterými pejsek pomáhá. Měli jsme 

spoustu prostoru na dotazy, takže jsme se dozvěděli vše, co jsme chtěli vědět. Celou dobu 

panovala příjemná atmosféra a myslím, že se tato akce vydařila naprosto skvěle. 

 

Přednášky se zúčastnily třídy 2S a 3S. 
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Vodící fenka Nancy. 

 

Účastníci přednášky se fenkou Nancy. 

(Anita Žemličková, 2S) 
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Vyslechni svého učitele,  

tenkokráte s Jirkou Crhou 

 

Odkud pocházíte a kde momentálně žijete? 

Brno, Brno. 

Jak dlouho působíte na SZŠ Jaselská? 

Druhým rokem. 

Co učíte za předměty, případně jakou další funkci máte ve škole? 

Tělesná výchova a právo + holka pro všechno. 

Co Vás vedlo k učitelské profesi? Chtěla jste být učitelem/učitelkou už od malička? 

Chuť po změně, nebyla to ambice od malička. 

Co máte na naší škole nejraději? 

Vzdálenost od bydliště a některé kolegy. 

Co byste naopak změnil/a? 

Vymýtil bych zlost, závist a zášť. 

Máte na školu nějakou mimořádně veselou vzpomínku? 

Pobyt ve škole přes noc byl silným zážitkem. 

Máte (měl/a) jste nějakého oblíbeného žáka? 

Je jich více. 

Učil/a jste někdy nějakého mimořádně zlobivého žáka? Co prováděl? 

Naštěstí mám normální studenty. 

Jaký je Váš oblíbený film a seriál? 

Film nemám, seriál Walking Dead. 

Jakou hudbu posloucháte? Oblíbený interpret? 

Průřez všemi žánry kromě cimbálu a dechovky nebo třeba Evy a Vaška. 

Jaká je Vaše oblíbená knížka? 

Různé autobiografie, například Já, Ozzy nebo Lemmy Kilmister. 
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Sportujete? 

Ano, sportuji. Na jaře hraji kuličky (pokud najdu vhodný ďůlek), nejvíce kalorií spálím 

u partií šachu nebo karet a v zimě rád bobuji na igelitové tašce z Alberta ze Špilberku. 

Oblíbené jídlo? 

Sushi a buchtičky se šodó. 

Oblíbená třída ve škole? 

Je jich více, nechci konkrétně uvádět. 

 

 

Kuba Kříž u policejního výslechu. 

 

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

za měsíce říjen – listopad 

Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 

(31. října 2017) 

Dne 31. října navštívila třída 4.L veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. 

Postřehy a dojmy z veletrhu sepsala za celou třídu Nicol Georgiánová.  

Ke vstupence jsme dostali program a brožurku se seznamem vysokých škol. Na začátku 

celé expozice jsme měli možnost se nechat otestovat, zda jsme humanitní či přírodovědný typ.  

V pavilonech bylo nepřeberné množství stánků vyšších odborných a vysokých škol 

nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Dánska, Nizozemí, USA, Kanady, Velké 

Británie, a dokonce i několik škol z Číny. Našli jsme stánky nabízející i pobyty pro au-pair v 

USA v případě, že neuspějeme u přijímacích zkoušek. Všichni se na nás svými letáčky, stánky 

a plakáty snažili udělat dojem.  

Všichni zástupci škol (většinou samotní studenti a studentky) byli milí a vstřícní. Snažili 

se zodpovědět všelijaké všetečné otázky; i když danou informaci nevěděli, snažili se ji co 

nejdříve zjistit a opravdu dělali vše pro to, abychom od nich odcházeli spokojení. Lékařské 

a záchranářské obory byly prezentovány s použitím modelů stavby těla. Mohli jsme si zkusit 

ukázky přijímacích zkoušek – SCIO testy. 
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Během celého dne probíhal program prezentací ve dvou sálech. Zde vystupovali 

zástupci různých univerzit, kteří názorně i vtipně prezentovali celou školu, její fakulty a obory, 

a také nám sdělovali informace o přijímacích zkouškách. Dokonce probíhalo losování cen 

nabídnutých jednotlivými školami. Shodli jsme se, že nejpřesvědčivěji zapůsobil zástupce 

Univerzity Palackého v Olomouci. Celou prezentaci měl přehlednou, obsahovala několik velmi 

kvalitně natočených upoutávek a celkové vystupování bylo působivé. Masarykova univerzita 

měla zajímavou prezentaci, sice nebyla natolik propracovaná, ale bylo přínosné, že nám 

zástupci různých fakult řekli, co se právě jim velmi líbí na jejich fakultě. Dozvěděli jsme se i 

novinku o změně struktury studia dvouoborových oborů na MU.  

Osobně si myslím, že nejlepší stánek z českých univerzit měla Masarykova univerzita 

společně s Univerzitou Palackého (také se tam přišlo podívat nejvíce zájemců). U obou jsme 

věděli, který koutek patří příslušné fakultě, a také jejich letáčky a různé materiály jsou 

přehledné. Jsme vděčni, že jsme měli na příležitost tuto akci navštívit, vidět a slyšet konkrétní 

zkušenosti studentů.“ 

(Mgr. Monika Školová) 

Výtvarný workshop  

(14. 11. 2017) 

Podzimní tvoření se uskutečnilo 14. 11. 2017. Během výtvarného workshopu měli žáci 

možnost naučit se zpracovávat kapsle od kávy k výrobě šperků a tím i naplňovat principy 

globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy. Do výroby šperků se zapojili 

žáci 2. L pod vedením Mgr. Evy Matějkové, Ph. D. a Mgr. Veroniky Bartoškové. Vznikly 

překrásné šperky, které žáci věnovali na dobročinný bazar, který se bude konat v rámci 

projektového dne „Den zdraví“ 21. 12. 2017 v prostorách školy. Veškerý výtěžek dostanou 

handicapované děti z centra Kociánka. 
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Některé z výrobků, které vytvořili žáci naší školy. 



41 
 

 

Výroba šperků a svícinků. 

 

Studenti a učitelé, kteří se zúčastnili Podzimního tvoření. 

 (Mgr. Eva Matějková, Ph.D. a Mgr. Veronika Bartošková) 
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Mezinárodní nekuřácký den 

 (16. 11. 2017) 

Mezinárodní nekuřácký den se slaví vždy třetí čtvrtek v listopadu a zaměřuje se na 

podporu motivace kuřáků k zanechání kouření. V roce 2017 připadl tento den vyhlášený 

Světovou zdravotnickou organizací WHO na 16. listopadu.  

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace se již tradičně do 

projektu aktivně zapojila. Žáci prvních ročníků vyrobili mnoho osvětového materiálu v podobě 

nejrůznějších plakátů či koláží, které posloužily k výzdobě školy v den akce. Přestože je akce 

zaměřena především na nejmladší studenty, z vlastního zájmu se zapojili i starší žáci.  

Celá akce propojovala tři hlavní oblasti – oblast vzdělávací, prověření znalostí a zábavné 

soutěžení. Potřebné informace týkající se kouření žáci získali na přednášce Mgr. Štroblové 

z lékařské fakulty Masarykovy univerzity, ty pak mohli uplatnit v soutěži křížovka, v AZ kvízu 

a při luštění osmisměrky, jejíž indicie byly rozmístěny po škole. Zábavnou částí nekuřáckého 

dne byla soutěž ve foukané a sportovní úkol ujít nebo uběhnout 1 km pro zdraví na běhacím 

trenažéru, do nějž se zapojili i vyučující tělesné výchovy. Tři nejlepší byli odměněni malou 

sladkostí.  

Projekt nekuřáckého dne se promítnul také do výuky tělesné výchovy. Vyučující 

připravili v tělocvičně kondiční cvičení a prostředí posilovny upravili na relaxační zónu, kde si 

mohli žáci u příjemné hudby vyzkoušet různé relaxační techniky, které mohou uplatnit jako 

alternativu místo zapálení cigarety.  

Pod vedením Jakuba Kříže natočili žáci vlastní video spot, který se promítal 

s doprovodným slovem autora před křížovkou. Dalšími aktivitami v budově školy bylo 

vybarvování mandal, tabule se vzkazy nekuřáků kuřákům, videa SZÚ – Prevence kouření a 

alegorické posezení U popelníčku, kde se popelník proměnil na květinkovou misku s květy. 

Žáci hodnotili projektový den proti kouření velmi kladně, ocenili zařazení vlastních 

aktivit a velmi je bavilo soutěžit. A protože jsme dohromady zvládli jen 33 km pro zdraví, 

těšíme se, že příští rok bude počet kilometrů alespoň o polovinu vyšší. 
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Žáci v posilovně vymalovávají mandaly. 

 

 

Kondiční cvičení v tělocvičně. 

 



44 
 

 

Relaxační masáže v posilovně. 

 

Figuríny představující zhýralý život dnešních kuřáků. 
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Zdenda zaujatě sleduje nástěnku nekuřáckého dne. 

 

Model krabičky cigaret v nadživotní velikosti. 
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Měření krevního tlaku. 

 

Jeden z mnoha plakátů, které odrazují od kouření. 

(Mgr. Zuzana Bittnerová) 
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Den studentů – Setkání studentů a vedení školy k výročí 17. listopadu 1989 

(16. 11. 2017) 

Také v letošním roce se setkali zástupci jednotlivých tříd s paní ředitelkou, aby si 

připomněli listopadové události roku 1989, které zásadním způsobem změnily českou 

politickou situaci a umožnily nám žít ve svobodě a demokracii. Žáci diskutovali s paní 

ředitelkou o tehdejších událostech, ale především o problémech, které tíží současnou mladou 

generaci. Setkání bylo zakončeno malým pohoštěním.  

 

Veletrh středních škol 

(24. – 25. 11. 2017) 

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2017 se na brněnském výstavišti v pavilon G1 konal již 

XIII. Veletrh středních škol. Naše škola patří tradičně k stálým a žádaným účastníkům.  

Od pátečního rána stánek „SZŠ Brno, Jaselské“ byl doslova v obležení. Žáci devátých 

tříd měli opět velký zájem o obor Praktická sestra, a také o obor Zdravotnické lyceum, které 

poskytujeme jako jediná střední škola v Brně.  

Pomaturitní dvouleté studium i obor sociální činnost měli také svoje zájemce. Není to 

jen výhoda zdravotnických škol, že neproběhne za čtyři roky maturita z matematiky nebo 

strategické umístění naší školy v centru města, ale především kvalita a prestiž školy.  
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Ukázka první pomoci našich studentů na veletrhu s odborným komentářem Jakuba Kříže. 

Náš stánek je také vyhledávaný dospělými účastníky, kteří potřebují znát svůj krevní 

tlak, který vždy ochotně změří naši žáci, nebo zájemci o poskytování kardiopulmonální 

resuscitace, kterou si na figuríně mohou vyzkoušet jak velcí, tak i malí návštěvníci veletrhu.  

 

Kardiopulmonální resuscitace. 

Jako každý rok, i letošní ročník nebyl výjimkou, poskytujeme první pomoc, když se 

říznou například zahradníci ze SŠ v Rajhradě při vázání květin, anebo cukráři při vyřezávání 

ovoce, popřípadě se popálí tavnou pistolí dekoratérky ze SOŠ Charbulova nebo poleptají 

chemici při pokusech. 
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Hudební vystoupení žáků naší školy. 

Prezentace naší školy je vždy doplněna vystoupením žáků. Taneční vystoupení, pěvecké 

vystoupení a ukázka poskytování první pomoci žáků SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková 

organizace má vždy mnoho příznivců sledujících vystoupení doprovodného programu. Těšíme 

se, že prezentace naší školy přinese ovoce a zájemci z letošního veletrhu v září 2018 zasednou 

do lavic prvních ročníků. 

 

Žáci a učitelé naší školy u stánku SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace. 

(Mgr. Dominika Babáková) 

Autor kroniky: Mgr. Jana Urbánková 
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Rébus 

 

Řešení rébusu z minulého čísla: 

Rébus bylo třeba otočit, aby byly obrázky vidět správně. První obrázek symbolizuje 

Kanadu. KA - nad - a tzn. že se v šedém rámečku objeví K. Druhé slovo je Panama. PA - na - 

MA (ve smyslu mocniny) tedy v šedém rámečku je M. Další slova jsou hospoda, Mozart 

a kráva. Tajenka je KMOTR. 

Zadání rébusu č. 1 

Na obrázku vidíte vlaštovku složenou ze sirek, která letí na sever (nahoru). Vašim 

úkolem je přemístit pouze tři sirky tak, aby letěla na jih (dolů). 

 

Zadání rébusu č. 2 

Rébus č. 2 je tentokráte obyčejná křížovka… :-)  
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(Mgr. Tomáš Novotný) 
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Vánoční kvíz – Najdi deset rozdílů 😊 

 

 

(red.) 
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Pozvánka do divadla 

 

Prosinec 2017 

Dovolujeme si Vás pozvat na představení za zvýhodněné vstupné 

100,-Kč/60,-Kč 

V případě zájmu kontaktujte Ing. et Bc. Kristinu Hartmanovou. 

4. 12. v 19 hod. Reduta: Karel Schulz: Kámen a bolest – Strhující životní příběh 

Michelangela Buonarrotiho, jednoho z géniů italské renesance. 

5. 12. v 19 hod. Reduta: Nassim Nicholas Taleb, Braňo Holiček: Černá labuť – Ani labutě 

nejsou tím, čím se zdají být… 

6. 12. v 19 hod. Reduta: Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Běsi – Román Běsi je autorovým 

předposledním a nejkrutějším dílem. Dozrává v něm k poznání temných pohnutek lidské duše 

a vyvolává otázku, jak a zda vůbec se jeho milované Rusko vyrovná s démony. 

7. 12. v 19 hod. Reduta: Rainer Werner Fassbinder: Strach jíst duši – V kabaretní romanci 

s pohádkovými rysy ožívá něžně brutální motiv milostného setkání dvou diametrálně odlišných 

světů. Inscenace nevhodná do 15 let. 

8. 12. v 19 hod. Reduta: Lucie Blabola Bulisová: Drazí v Chomutově – Do Bulisova světa 

hudebního i soukromého se na základě jeho korespondence a písní ponoříme nikoliv 

prostřednictvím nostalgického vzpomínání na předčasně zesnulého autora hudby 

k legendárním provázkovským a hadivadláckým inscenacím šedesátých a sedmdesátých let či 

k inscenacím Ivo Krobota v Činoherním klubu nebo Jakubiskových či Chytilové filmů. 

9. 12. v 19 hod. Reduta: Zdeněk Rotrekl: Podezřelá krajina s anděli – Autoři scénáře se 

nechali inspirovat stejnojmenným souborem Rotreklových povídek. Procházíme Brnem, 

v němž žili pohromadě Češi, Němci a Židé, městem, které se od nástupu Hitlera začalo drolit a 

rozpadat před očima. 

10. 12. v 20:30 hod. Reduta: Listování Lukáše Hejlíka – LISTOVÁNÍ SLAVÍ 15 LET! aneb 

Ahoj, Nazdar, Čau. 

 (Zuzana Ivanová: 542 158 233, ivanova@ndbrno.cz) 

 

mailto:ivanova@ndbrno.cz
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Kde nás najdete? 
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