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Toulavé boty 

Austrálie – Sydney (NYE – oslavy příchodu nového roku) 

         

Austrálie je nejmenším světadílem o přibližné rozloze 8 500 000 km2. Zároveň se jedná 

o kontinent s nejmenší průměrnou nadmořskou výškou. Často se chybně uvádí, že stát Austrálie 

zabírá celý kontinent, avšak ve skutečnosti jej kromě Austrálie tvoří ještě Indonésie a Papua – 

Nová Guinea. Hlavním městem je Canberra, ovšem nejznámějšími městy tohoto kontinentu 

jsou: Melbourne, Brisbane, Perth (nejodlehlejší velkoměsto na světě) a Sydney. 

 

Sydney je největší a nejlidnatější město v Austrálii, zároveň se jedná o hlavní město 

Nového Jižního Walesu (jeden ze šesti spolkových států tvořících Austrálii). Nachází se na 

severovýchodním pobřeží Tasmanova moře. Počet obyvatel se pohybuje v rozmezí 4 – 4,5 

milionů obyvatel, během silvestrovských oslav se toto číslo dokonce zdvojnásobuje. 

Z historického hlediska je Sydney nejdůležitějším městem kontinentu, neboť se jedná o sídlo 

první britské kolonie v Austrálii, které bylo založeno v roce 1788. V roce 2000 se v Sydney 

konaly letní olympijské hry. 

 Město je postaveno v kopcích okolo zátoky Port Jackson - Sydney Harbour. Mezi 

nejznámější dominanty Sydney patří bezesporu budova opery – Sydney Opera House a most 

Harbour Bridge. 

Budova Opery má pět sálů, rozlehlé podzemní garáže a spoustu restaurací, ze kterých je 

úchvatný výhled na zátoku s mostem. Stavba Opery začala již v roce 1959 podle plánů 

dánského architekta Jorna Utzona, který své dílo nikdy neviděl, jelikož opustil Austrálii po 7 
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letech od začátku stavby a už se zpět nikdy nevrátil. Slavnostního otevření v roce 1973 se 

dokonce zúčastnila královna Alžběta II. V roce 2007 byla Opera zapsána na seznam světového 

dědictví UNESCO. 

 

Budova Sydney Opera House - foceno z městského ferry (malý trajekt) 

 

 

 

 

Opera, Sydney downtown – CBD a Harbour Bridge - foceno z trajektové zastávky Kirribilli 
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Opera House, CBD a městské ferry (celodenní lodní spojení, které převáží tisíce lidí do zaměstnání a turisty na 

městské pláže či do ZOO - foceno z Harbour Bridge 

Sydney Harbour Bridge byl otevřen v roce 1932. Délka dosahuje 503 metrů a nejvyšší 

bod mostu je ve 135 metrech – tyto rozměry řadí most k nejdelším obloukovým mostům na 

světě. Uvnitř pylonu se nachází muzeum a turisté mohou dokonce vyšplhat po oblouku až na 

samotný vrchol, ze kterého je fantastický výhled na celé město a zátoku. 

 Pokud někdy navštívíte Sydney, rozhodně nesmíte vynechat koupání a surfování na 

světoznámé pláži Bondi, na kterou vede pohodlné vlakové spojení z centra města. Pláž se 

nachází asi 20 minut jízdy od Opery. Každý víkend pláž doslova praská ve švech, neboť se na 

ni sjíždějí všichni obyvatelé města včetně početné skupiny turistů. Na Bondi se každoročně 

slaví i Vánoce. Lidé leží na dekách v santovských čepicích, pochutnávají si na dobrém jídle a 

těší se na rozbalování dárků, které je čeká následující den ráno.  

 Rozhodně je ale dobré vědět, že Bondi je jednou z nejnebezpečnějších pláží světa, 

jelikož má extrémně silné proudy a velký počet napadení plavců nebo surfařů žraloky. 

 

Pláž Bondi – v lednu 2016 měla voda teplotu okolo 21 stupňů a byl přísný zákaz koupání v prostřední části 
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New Year's Eve 

 Patřím spíše do skupiny lidí, která Silvestra příliš neprožívá, a upřednostňuji oslavu 

příchodu nového roku v kruhu rodinném, kde si pochutnám na kvalitním jídle a pití a užívám 

si klidu. Na druhou stranu musím přiznat, že mě od malička lákalo zažít atmosféru 

silvestrovských oslav v australském Sydney. Ve světě se každoročně konají spousty 

novoročních oslav – mezi nejznámější patří bezesporu Times Square v New Yorku, Kuala 

Lumpur v Malajsii, ohňostrojová show z nejvyšší budovy světa Burj Khalifa v Dubaji, ale 

Sydney představuje dle mého názoru pomyslný vrchol těchto oslav z několika důvodů: oslavy 

začínají jako jedny z prvních na zeměkouli díky časovému posunu + 10 hodin, hlavní 

ohňostrojová show je odpalována z Harbour Bridge, takže se všechny barvy nádherně odráží 

ve vodách zálivu a na střechách Opery, celková atmosféra je velmi přátelská i díky zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti a zákazu používání domácí pyrotechniky. 

 Oslav příchodu nového roku v Sydney jsem se zúčastnil v prosinci 2015 společně 

s dalšími čtyřmi miliony turistů z celého světa. Od časných ranních hodin si spousta lidí zabírala 

své místo, ze kterého bude mít o půlnoci nejlepší výhled na show. 

 První světelná show začala ve 21:00, kdy byl odpálen menší ohňostroj z Harbour 

Bridge a další dva ohňostroje z pontonů umístěných v těsné blízkosti mostu a Opery. Tato show 

trvala přibližně 15 minut a byla určena pro děti a ty, kteří nechtěli čekat na půlnoc. 

Půlnoční ohňostroj byl opravdu velkolepý – hlavní show byla odpalována opět 

z Harbour Bridge a tentokrát další 4 doprovodné show z pontonů v zálivu. Celková délka 

neskutečných 20 minut. Nádherné, dechberoucí, jedinečné - takové trošku větší Ignis Brunensis 

. Rád bych ještě vyzdvihl perfektní organizaci večera, kterou zajišťovaly ozbrojené složky, 

byla posílená veškerá doprava ve městě, lidé se chovali přátelsky, nedocházelo k potyčkám a 

hlasitým projevům, na zemi se neválely tuny odpadků, jak tomu bývá třeba na Václavském 

náměstí v Praze. 
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Půlnoční ohňostroj nad Harbour Bridge – foceno z Milson’s Point 

 

 

Půlnoční ohňostroj nad Harbour Bridge – foceno z Milson’s Point 

Sydney je opravdu nádherné město zasazené do krásné přírody kolem zálivu. Samotné 

centrum města hodně připomíná New York a na velké řadě staveb či parků je zcela patrný vliv 

anglické architektury. Za návštěvu stojí rovněž zoologická zahrada Taronga a terárium Wild 

World, kde se setkáte s klokany, koalami či tasmánským čertem. Pokud se rozhodnete pro výlet 
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na východní pobřeží Austrálie, počítejte s opravdu náročnou a dlouhou cestou, za kterou ale 

budete odměněni spoustou zážitků, které Sydney nabízí, a zároveň máte možnost navštívit i 

tichomořské ostrovy (Fiji, Vanuatu, Nová Kaledonie), které mají Australané doslova na dlani. 

 

V předvečer silvestrovských oslav, kdy okolí Opery bylo ještě prázdné 

 

Typická australská dopravní značka – foceno v Lane Cove National park 

 (Mgr. Jiří Crha) 
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Zajímavé kulturní akce v Brně na měsíc leden 

51+ nejkrásnější české knihy roku 2015 (12. 12. – 19. 3. 2017) 

V průběhu ledna prezentuje Moravská galerie výstavu, na které návštěvníci uvidí 

nejkrásnější české knihy roku 2015. Soutěž o nejkrásnější knihy roku každoročně vyhlašuje a 

pořádá Ministerstvo kultury spolu s Památníkem národního písemnictví v Praze. Návštěvníci 

uvidí jak díla, která vyhrála jednotlivé kategorie, tak i knihy, které se dostaly do užších výběrů. 

Díky tomu získají představu o nejkvalitnějších českých knihách za rok 2015. Výstava se koná 

v knihovně Moravské galerie v Brně v Pražákově paláci. Více informací najdete na stránkách 

akce.  

Velká výstava časopisu ABC ve VIDA! (11. 11. 2016 – 28. 2. 2017) 

V lednu oslaví oblíbený časopis pro děti a mládež ABC své 60. výročí od svého vzniku. 

Brněnská VIDA! si k této události přichystala velkou výstavu, která mapuje celou jeho historií. 

K vidění budou různé původní texty a velké množství dochovaných předmětů a modelů 

spojených s časopisem. Během výstavy se návštěvníci mohou zapojit do stavby velkého 

papírového modelu města.  

 21 nejúžasnějších míst světa a co vás cestou může potkat (10. 1. 2017) 

V brněnské Hvězdárně a planetáriu na Kraví hoře proběhne přednáška o 

šestnáctiměsíční cestovatelské cestě kolem světa, kterou absolvovali Kateřina Krejčová a Petr 

Ptáčník. Pro velký úspěch je to už několikátá repríza v Brně. Jestli někdy plánujete „vyjít do 

světa,“ určitě si nenechte ujít tuto prezentaci, kde se dozvíte mnoho zajímavých a potřebných 

informací.  

Brněnské pověsti (16. 1. 2017 a 29. 1. 2017) 

V divadle Reduta proběhne činoherní představení, které pojednává o b-rněnských 

pověstech. Diváci se například dozví, proč se Brno nazývá Brnem, že obyvatele městské části 

Líšeň kdysi ohrožoval velký drak a nebo že jeden truhlář dokázal během jednoho dne vyrobit 

velké dřevěné kolo a dopravit ho z Lednice až do Brna (na počest tohoto činu se koná 

každoročně památeční závod). Zajímavostí je, že hudbu k této hře zkomponoval zpěvák kapely 

Čankišou, Karel Heřman.  

 (Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Přehled nadcházejících školních akcí na měsíc leden 

Literární soutěž (12. 1. 2017) 

V lednu vyvrcholí už 17. ročník literární soutěže, kam se mohli a pořád mohou přihlásit 

všichni studenti denního a večerního studia SZŠ Jaselská. Uzávěrka soutěže je totiž 12. ledna 

2017. Rozsah vypracovaného tématu je 1. – 2. strany formátu A4 a k zařazení do soutěže je 

potřeba uvést jméno, příjmení a svoji třídu. Literární práce se odevzdávají učitelkám Mgr. 

Winklerové a Mgr. Opravilové, které poskytnou i další potřebné informace. Jednotlivé 

příspěvky poté bude hodnotit odborná komise, která bude posuzovat především styl, jazykové 

dovednosti a samotný obsah díla. Vítěz dostane cenu za své „literární dílo“ a samotná práce 

bude otisknuta v těchto školních novinách a prezentována na veřejném vyhlášení výsledků. 

Ceny do soutěže věnovalo SRPD.    

Studenti si mohou vybírat z těchto témat: 

• Magické číslo 3 (vypravování, ve kterém bude hrát hlavní roli číslo 3) 

• Obyvatelé virtuálních světů (článek do školního časopisu o životě na sociálních sítích) 

• „Existují tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví“ (úvaha o zdravém životním stylu) 

• Síla slov (volný slohový útvar) 

Den otevřených dveří (5. 1. 2017) 

První lednový pracovní týden, a to ve čtvrtek 5. 1. 2017 proběhne Den otevřených dveří 

SZŠ Jaselská. Akce bude probíhat od 10:00 do 18:00 a návštěvníci si budou moci prohlédnout 

veškeré učebny naší školy, včetně těch odborných nebo tělocvičny.  Po celou dobu akce budou 

k dispozici vybraní učitelé a studenti, kteří budou provázet návštěvníky po škole. Pro zájemce 

budou přichystány informace o přijímacím řízení a o jednotlivých studijních oborech.    

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

Poslední lednový víkend proběhne 3. ročník prezentace středních odborných škol, které 

jsou zřizované jihomoravským krajem. Akce proběhne každý předváděcí den od 10:00 do 

19:00. Jednotlivé školy zde budou prezentovat své studijní obory a ukázky vybraných metod, 

se kterými se žáci setkají na svých budoucích středních školách. Každá škola bude mít svůj 

stánek s učiteli, kteří rádi poskytnou veškeré potřebné informace ke studiu. U stánku naší školy 

si zájemci budou moci vyzkoušet měření krevního tlaku, pulzu a hodnoty saturace krve 
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kyslíkem, k dispozici bude i figurína pro nácvik srdeční masáže. Po celý veletrh bude k vidění 

doprovodný program, kterého se zúčastní i učitelé a studenti naší školy. Půjde o taneční 

vystoupení (Mgr. Vilímová), hudební vystoupení (Mgr. Přibylová) a ukázku první pomoci 

(Mgr. Babáková). Za organizátory všechny srdečně zvou Mgr. Cahová a Mgr. Procházková.  

Školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější kazuistika“ (25. 1. 2017) 

Školní kolo soutěže proběhne ve středu od 14:15 a prezentují se na ní žáci 4. ročníků. 

Vítěz této soutěže se poté zúčastní tzv. Festivalu ošetřovatelských kazuistik, který proběhne ve 

Zlíně. Na celou akci bude dohlížet odborná porota tvořená vybranými učiteli naší školy a porota 

z řad žáků. Za organizátory zve Mgr. Hauserová.     

 (Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Recenze knih 

Jo Nesbo 

Zima je v plném proudu a v tomto kouzelném období má spousta z nás větší chuť na 

čtení. Já v zimě miluju číst hororové detektivky a nejlépe, když se odehrávají na severu. Proto 

je můj velmi oblíbený spisovatel Nor Jo Nesbo. O jeho knihách jste už nejspíš četli, ale pokud 

ne, pokusím se vám je přiblížit.  

Nesbo píše knihy pro děti, ale daleko známější jsou jeho hororové detektivky. Jeho 

knihy jsou plné napětí a do poslední sekundy nevíte, čemu můžete věřit a čemu ne.  

Většinu jeho knih provází norský detektiv Harry Hole, který je hlavní postavou a 

vyšetřuje patřičné vraždy. V knize je zaznamenán i Harryho osobní život. Proto je lepší 

Nesbovy knihy číst popořadě, po několika dalších knihách vám zpětně dojdou souvislosti, které 

vám nebyly jasné a nebo vás ani v nejmenším nenapadly. 

Miluju horory, a proto je pro mě velmi těžké najít knihu, u které bych se vážně bála, ale 

tyto knihy to zatím vždy splnily. Za velkého strašpytla se nepovažuji, ale u příběhů Harryho 

Holea nesmím být nikdy doma sama. Obvzlášť pak večer.  

Tyto detektivky jsou naprosto dechberoucí a většinou i dosti podrobně popsané. Slabším 

povahám by se mohl i zvednout žaludek. Proto jestli si potrpíte na "drasťárny," pak vám vřele 

doporučuji tyto knihy.  

 

Jo Nesbo 
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Zde je seznam Nesbových knihy popořadě: 

Harry Hole: 

• Netopýr (1997) 

• Švábi (1998) 

• Červenka nese smrt (2000) 

• Nemesis (2002) 

• Pentagram (2003) 

• Spasitel (2005) 

• Sněhulák (2007) 

• Levhart (2009) 

• Přízrak (2011) 

• Policie (2013) 

 

Ostatní: 

• Krev na sněhu (2015) 

• Půlnoční slunce (2015) 

• Syn (2012) 

• Lovci hlav (2008) 

 

+ pro náruživé čtenáře: Jo Nesbo vydává knihy skoro každý půl rok, takže nikdy nemusíte 

moc dlouho čekat. 

 

 (Tereza Plačková, 1L) 
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Tipy na výlety 

Veřejné bruslení Brno 

Potřebujete se pořádně vyřádit? Máme pro vás super tip na místo, kam vyrazit. Na 

ledním kluzišti dokonale vybijete svou energii a zároveň na vás bude působit tradiční vánoční 

a zimní atmosféra. Přichystaly jsme si pro vás pár vybraných kluzišť. 

Bruslení DRFG aréna (hala Rondo) 

 V hale Rondo si můžete zajít na veřejné bruslení a naživo si vyzkoušet, jak se na ledové 

ploše cítí hráči extraligového týmu Komety Brno při domácích zápasech. Půjčovné bruslí není 

k dispozici. Cena: 60 Kč. 

Ice aréna u Olympie 

Kluziště je v provozu každý den od 19. 11. 2016 do 28. 2. 2017 v čase 9:00 - 21:00 hod. 

Přímo na kluzišti si můžete zapůjčit brusle, chybět nebude ani stánek s občerstvením. Kluziště 

je umístěno na tradičním místě, a to na parkovišti za centrem (vstup u Subway). Těšit se můžete 

také na malý vánoční trh v těsné blízkosti kluziště. Cena: 50 Kč. 

Kluziště Vodova 

Zde je pro Vás nachystána největší open air ledová plocha v Brně. Můžete si tu zabruslit 

dokonce na Štědrý den i na Silvestra. Cena: 70 Kč. 

Kluziště Líšeň 

Tady na Vás čeká nová mobilní ledová plocha, kterou se rozhodla, díky velkému zájmu 

veřejnosti minulý rok, pořídit městská část Brno - Líšeň. Cena: 70 Kč.  
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Hvězdárna a planetárium Brno 

Hledáte po dlouhém a únavném období Vánoc místo pro odpočinek? Tak se tedy vydejte 

na jedno z představení pod umělou hvězdnou oblohou planetária, které ji dokáže zobrazit tak, 

jak vypadá z kteréhokoli místa na Zemi. V astronomické pozorovatelně jsou instalovány velké 

dalekohledy nabízející jedinečný zážitek z pozorování objektů blízkého i vzdáleného vesmíru. 

Hvězdárna a planetárium nadále nabízí Přírodovědné exploratorium, které vás provede 

fascinujícím příběhem Sluneční soustavy. Seznámíte se s moderním pohledem na okolí naší 

planety, sáhnete si na meteorit a s pomocí speciálního projekčního systému budete putovat 

napříč prostorem. Pro nejmenší návštěvníky se zde uvádí originální, výpravná pohádková 

představení, jejichž součástí jsou poutavé příběhy o nebeských tělesech a ukázky vybraných 

souhvězdí, Měsíce i planet. Pro velké milovníky vesmíru se nabízí i astrokurzy. Novou 

zajímavou expozicí je "Říše mlhovin". Je vytvořena z několika desítek snímků kosmických 

objektů. 

Hvězdárna a planetárium se nachází v Brně na Kraví hoře, kam vás může zavést tramvaj 

číslo 4. K odložení vašich svršků jsou zde přichystány šatny. Když na Vás přijde hlad, můžete 

si ve zde vybudovaném foyer vybalit Vaše svačiny. K dispozici jsou zde také automaty se 

studenými i teplými nápoji, stejně jako jednoduché občerstvení. A samozřejmě nesmí chybět i 

malý suvenýr, který si můžete zakoupit v astro obchodě. Ceny jednotlivých představení najdete 

na stránkách Hvězdárny a planetária. 

 

 (Simona Hrabovská a Denisa Valíková, 1L) 
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Sportovní okénko 

Hokej 

V tomto čísle jsem se rozhodl napsat o ledním hokeji, který je nejvíce populární 

v Americe a v Kanadě. V dnešní době existuje mnoho hokejových soutěží, nejznámější a 

nejprestižnější je bezesporu kanadsko-americká NHL (National Hockey League), jež vznikla 

v roce 1917 a v současnosti ji hraje 30 týmů. V České republice je nejvyšší hokejová soutěž 

nazvaná Tipsport extraliga ledního hokeje, kterou hraje v současné době 14 týmů. Naším 

nejslavnějším hráčem v NHL je bezpochyby Jaromír Jágr, jenž je stále ještě aktivním 

hokejistou. Jágr dosud odehrál v NHL 23 kompletních sezón a nyní hraje svoji 24. sezónu. 

Dokázal dvakrát vyhrát Stanley cup a momentálně (1. 1. 2017) se dostal se na 2. místo 

historického bodování NHL s celkovým počtem 1891 bodů, kdy překonal Marka Messiera. 

Před ním už je jen nedostižný legendární Kanaďan Wayne Gretzky, který má na svém kontě 

neuvěřitelných 2857 bodů.  

V dnešní době je hokej velmi populárním sportem nejen pro hráče, ale i pro fanoušky, 

jelikož se jedná o nejrychlejší týmový sport na světě. Obvykle ho hrají 2 týmy s celkovým 

počtem hráčů okolo 25 (včetně dvou brankářů). Na hřišti je vždy 5 hráčů v poli a jeden brankář. 

V poli hrají dva obránci a tři útočníci, dva křídloví a jeden středový. Nejvíce se hokej rozšířil a 

stal populární v posledních čtyřiceti letech, kdy hokejové stadiony dosahují kapacity až 17 000 

míst. K hraní hokeje je potřeba jen hokejka, brusle a chuť hrát, pokud tedy nehrajete na nějaké 

vyšší úrovni, kde by byla třeba i výstroj, jejíž cena se pohybuje kolem 15 tisíc korun, ale to platí 

pouze, pokud kupujeme amatérskou výstroj. Částka za profesionální výstroj se může vyšplhat 

až na 100 tisíc korun. Hokejový zápas trvá za normálního stavu 60 minut, které jsou rozděleny 

na tři třetiny po 20 minutách, to je tzv. základní hrací doba, ale pokud není rozhodnuto po 

základní hrací době, dojde k prodloužení, které trvá také 20 minut. Pokud nedojde k rozhodnutí 

ani v prodloužení, dojde na samostatné nájezdy. To by bylo ve zkratce k hokeji vše. Děkuji 

všem čtenářům, kteří čtou naše noviny. 

 (Marek Halouzka, 1L) 
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Hudební okénko 

Démoni Jonathana Davise 

23 let na scéně, 12 vydaných alb, život plný deprese, hněvu, ale i naděje pro ztracené 

duše. Tak by se dala charakterizovat skupina KORN. Avšak i po několika letech nejsou texty 

v podobě psychických problémů zpěváka Jonathana pro fanoušky ohrané. Pojďme si představit 

dvě písně, které považuje zpěvák za nejnevlídnější okamžiky svého života. 

 

Daddy 

Ta nejčernější můra sahá do hluboké minulosti. Jonathan si v dětství prošel sexuálním 

zneužíváním, ale když s tímto děsivým zážitkem přišel za rodiči, nevěřili mu. Mezi pachateli 

se v době vyšetřování dokonce objevoval i jeho otec Rick. Pravda vyšla najevo o několik let 

později, kdy Davis řekl, že šlo o jeho chůvu. Píseň „Daddy“ nenapsal o ní, ale o tom, jak jej 

podrazila vlastní rodina. Skladba po závěru pokračuje jeho čtyřminutovým vzlykáním. 

Jonathan uvedl, že když ho takto skolily emoce, nevěděl, že záznam stále běží. 

Křičím 

Nikdo mě neslyší 

Bolelo to 

Nejsem lhář 

Můj Bože 

Viděl jsem, jak jsi to pozorovala 

Mami, proč? 

Tvý vlastní dítě 

„Daddy“ (1994) 
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Faget 

Během dospívání byl odlišné dítě. Nosil volné oblečení, líčil se, ani nezapadal do žádné 

party. Byl často terčem posměchu. Nadávali mu do homosexuálů. Dnes tito lidé chodí na jeho 

koncerty a on se na ně při hraní tohoto songu jenom směje. 

Zním, jako bych nikdy nemohl utéct, 

Všechen smích, všechna ta bolest, 

Kdybys byl mnou, co bys dělal? 

Pravděpodobně nic, jenom bys mě odhodil 

,,Faget“ (1994) 

 (Eva Vranovská, 2A) 
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Kronika školy aneb co se událo ve škole 

Listopad 

VIII. republikový sněm České středoškolské unie 

Revoluce na středních školách 

(14. 11. 2016) 

Dne 14. listopadu 2016 se zúčastnila Mgr. et Bc. Jana Soudková se zástupcem žáků 

Jakubem Křížem z 1L VIII. republikového sněmu České středoškolské unie. Setkání se 

uskutečnilo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. 

VIII. republikový sněm je setkání středoškoláků, kteří jsou nespokojeni se současným 

systémem vzdělávání. Dle jejich názoru nemá jednotný směr a není zaměřený na potřeby žáka. 

Průběh sněmu: 

Zahájení sněmu Štěpánem Kmentem, předsedou České středoškolské unie, žákem 

Gymnázia na Vítězné pláni, Praha. Apeluje na občanskou angažovanost a vyzývá k zapojení do 

diskuse, jak by měla a mohla dnešní škola vypadat. 

Rozdělení žáků na sjezdu do skupin, ke každé skupině byl přidělen jeden žák z vedení 

unie a snažil se navodit a rozproudit diskusi. 

I.blok - diskuse na téma „Jak vypadá dnešní školství, co bychom mohli změnit.“ 

• Nespokojenost s výukou matematiky – středoškoláci požadují rozdělení výuky tohoto 

předmětu do skupin, údajně se jim to na MŠMT podařilo vyjednat. 

• Pamlsková vyhláška – SŠ mají dle předsedy výjimku a nemusí se jí řídit. 

• Posílení žákovských samospráv – žáci chtějí, aby práva a povinnosti žákovských 

samospráv byla součástí školského zákona. 

• Důraz na kvalitu učitele – požadují, aby se učitele vzdělávali – např. jako dnes zdravotní 

sestry, používali alternativní metody ve výuce, žáci by se nemuseli vůbec hlásit, 

nepoužívat známky od 1 do 5. Odstranit biflování. Žák má být partnerem učitele. Žákům 

by mělo být umožněno vzdělávat se doma. Aby alternativní školy byly součástí výuky 

na středních školách. 
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• Odstranění frontální výuky. 

• Žáci chtějí mít právo hodnotit školu, učitele. 

• Jiný přístup již k 18. letým žákům, humanizace ve vzdělání, individualizace ve výuce. 

• Mít možnost odvolání proti kázeňským opatřením – školské radě, České školní inspekci, 

zřizovateli. 

• Větší podpora alternativních škol. 

• Možnost spolupráce s MŠMT na revizích RVP. 

• Snížit počet žáků ve třídě na 24. 

• Zajistit odměny žákům za praktickou výuku. 

• Uznání jazykového certifikátu u státní maturitní zkoušky. 

• Větší volitelnost předmětů – méně všeobecných předmětů na gymnáziích. 

• Apolitické jmenování ředitelů – přejí si odborníka. 

• Ředitelé škol by měli nabízet více individuálních vzdělávacích plánů. 

II. blok - možnosti mimoškolního vzdělávání 

Téma neformální vzdělávání – prezentace spolků, organizací 

• Kociánová – z organizace nevypusť duši - nezisková organizace, funguje 1. rok. Reakce 

na malou informovanost žáků ve školách, nevěnují se duševnímu zdraví. Učí učitele 

systémem workshopů, aby se tomuto tématu ve školách věnovali. Vyučující jsou z řad 

studentů psychologie. Organizace schválená Národním ústavem duševního zdraví. 

Metody jsou vědecky podložené. Učí děti relaxovat. Doba výuky cca 4 hodiny, cena 

4500 Kč. Nabízí pozvání do škol. 

• Pražský studentský summit – Iva Gajdošová, František Novotný, Filip Jelínek. Jde o 

celoroční vzdělávací projekt pro studenty středních škol. Žáci se mohou v tuto chvíli 

přihlásit k delegaci do různých modulů, např. OSN, EU. Řeší různé témata např. 

mezinárodní bezpečnost, diskriminace, novodobé otroctví. Nebo se mohou přihlásit 

jako delegáti na mezinárodní vzdělávání. Nabídka – jak mluvit, jak vyjednávat, krok do 

světa diplomacie. 
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• Weiszová Tereza – Člověk v tísni – projekt Hledá se leader. Pro mládež 17 – 25 let. 

Přihlášky do 25. 11. Jde o podporu mladých lidí. Naučí se vybudovat si tým, inspirace 

pro vstup do politiky, mezi moderátory. Jedinec se může přihlásit s projekty, které se 

týkají místního života, sociálních, politických a kulturních témat, během projektu se 

jednotlivé vstupy natáčí a posléze vysílá na stream.cz.  

• Discover 2017 – Tomáš Rábek. Kdo má zájem a chce se podívat pod pokličku nějakého 

oboru, má možnost přihlásit se na tento týdenní pobyt. Vybere si dva předměty a 

dopoledne konzultuje své zájmy s lektorem, povídají si, hrají hry. Profiluje se. 

Odpoledne je věnováno hostům – motivační – politici, aktivisté – forma workshopů. 

Večer více hry, odpočinek u ohně. Národní i mezinárodní turnusy cena od 4500 Kč do 

6230 Kč, v ceně ubytování, plná penze. Stačí napsat dvě krátké eseje, rozhoduje chuť, 

ne známky. Přihlašování leden, únor, březen, možnost stipendijního pobytu tedy 

zdarma. 

III. blok - panelová diskuse se zástupci organizací – MŠMT, Člověk v tísni, GERGE 

institut, Národní vzdělávací fond. 

Panelová diskuse 

Účastníci:  

Miroslava Kopicová – ředitelka Národního vzdělávacího fondu 

Daniel Múnich – ekonom z GERGE institutu 

Karel Strachota – Člověk v tísní, ředitel programu Jeden svět na školách 

Dana Prudíková - náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie 

Mgr. Jaroslav Fidrmuc – náměstek MŠMT 

Štěpán Kment - předseda České středoškolské unie 

Bob Kartouz – společnost EDUin 

Shrnutí bloku III – hlavní myšlenky 

• Kopicová - Reformu školství nelze udělat ze dne na den. 

• Kopicová - Žáci potřebují dobrý všeobecný základ, doba změn, mění se povolání, 

společnost, žáci by měli chápat svět, ve kterém se pohybují. Měli by být vzděláváni a 

vzdělávat se hlavně v technicko - přírodovědných oborech/předmětech. 

• Kartouz povzbuzuje žáky k větší revoluci. 
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• Kmenta – vysvětluje, že žádá lepší komunikaci s řediteli, české školství nemá jednotný 

směr, učitel jako nejdůležitější osobnost (75%) úspěchů ve výuce si splní kolonky, které 

výuka požaduje, ale přitom není dobrý učitel. Biflování nefunguje, musí se rozvíjet 

fakta, znalosti, řešit případy, hledat cesty – rozvíjet kritické myšlení, problémové řešení. 

Používat nové technologie, učit se komunikovat se zahraničím. Frontální výuka není 

špatná, ale požaduje zařazení i jiných metod. 

• Fidrmuc – výzkumy počtu žáků ve třídách, nezáleží na počtu žáků ve třídách, ale na 

kvalitě žáků. V ČR chybí akademický výzkum na toto téma. Nutno pracovat na 

důstojném postavení žáků – finanční odměny. Ředitelé jsou v současné době technicko-

hospodářští pracovníci. Na koordinaci učitelů mají velmi málo času. Střední odborné 

školy by měly pracovat na zvýšení úrovně mediální gramotnosti. 

Shrnutí: 

Účast na sněmu má význam, žáci se učí diskutovat na palčivé problémy ve školství, 

ujasňují si a sjednocují myšlenky. Cením si výběru zástupce za naši školu, žáka Jakuba Kříže z 

1.L – komunikativní, nekonfliktní, reprezentativní. Jako zástupce našeho školního parlamentu 

ho doporučuji k reprezentaci naší školy. Doporučuji po vlastní zkušenosti, aby se tento žák 

zúčastňoval těchto sněmů a stal se členem středoškolské unie.  

(Mgr. et Bc. Jana Soudková) 
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Nekuřácký den 

(15. 11. 2016) 

V úterý 15. listopadu probíhal na naší škole Nekuřácký den, kterého se z provozních 

důvodů aktivně zúčastnilo pět tříd. Akce se konala od 8:40 do 13:10 hod. Žáci v tělocvičně 

prokazovali fyzickou zdatnost, v učebně VKZ vyplnili tematický kvíz a ve 3. patře zkoušeli 

dechová cvičení a poznávali vůně. Za své výkony byli odměněni zdravým mlsáním. Celá škola 

byla vyzdobena výrobky a plakáty žáků z prvních ročníků na téma „kouření škodí zdraví“. 

Poděkování patří všem, kdo se zúčastnili této vydařené akce. 

 

Žáci poznávají vůně 

 

Plakát proti kouření – jedna ze žákovských prací 

(Mgr. Jitka Vyhňáková) 
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Městské kolo středních škol ve volejbale 

(15. 11. 2016) 

Dne 15. listopadu 2016 se uskutečnilo Městské (okresní) kolo ve volejbale, ve kterém 

naši školu reprezentovalo družstvo dívek. Pořadatelem turnaje bylo SOU tradičních řemesel, 

Střední 59, Brno a zápasy probíhaly na Gymnáziu tř. Kapitána Jaroše. Vedoucí družstva byla 

Mgr. Zuzana Horynová. Děvčata hrála ve skupině s týmy Gymnázia Kapitána Jaroše a SŠTE. 

Všechny týmy měly velmi vysokou úroveň a také naše dívky hrály výborně. Jeden zápas (se 

SŠTE) děvčata vyhrála a druhý těsně prohrála. Ve skupině se umístila na 2. místě. 

Družstvo děvčat hrálo ve složení: 

1. Lukešová Barbora – 4.S 

2. Mezulániková Karolína – 4.A 

3. Kadlecová Kateřina – 3.L 

4. Mášová Radka – 2.A 

5. Barochová Zuzana – 2.A 

6. Pazderová Vendula – 1.C 

 

Volejbalový tým děvčat 

(Mgr. Zuzana Horynová) 
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Exkurze do Prahy 

(16. 11. 2016) 

SZŠ Jaselská pořádala pro své žáky dne 16. listopadu 2016 odborně-poznávací exkurzi 

do Prahy. Na místě srazu se sešli žáci tříd 4A, 4C, 4L a tříd 1C, 3S a 3A. Spolu s vyučujícími 

(Mgr. Hana Kašparovská, Mgr. Dana Hauserová, Mgr. Iva Lambová, Mgr. Iva Křesťanová, 

Ing. Eva Vašutová a Mgr. Věra Winklerová) nastoupili do připravených autobusů a odjeli směr 

Praha. Tam 4. ročníky spolu s vyučujícími Mgr. Kašparovskou, Mgr. Hauserovou a Mgr. 

Lambovou navštívili nemocnici Na Bulovce. Seznámili se s provozem a chodem vyhlášeného 

zařízení. Personál nemocnice doplnil jejich prohlídku výkladem a erudovaně odpovídal na 

všechny otázky. 

Pět žáků třídy 4L bylo vybráno k účasti na celodenním semináři s názvem Český 

parlament a parlamentarismus. V informačním středisku Poslanecké sněmovny vyslechli 

přednášky odborníků na dané téma o českém ústavním systému, legislativě i volebním a 

stranicko-politickém systému ČR. Ostatní žáci s Ing. Vašutovou, Mgr. Křesťanovou a Mgr. 

Winklerovou si prohlédli historické centrum Prahy. Navštívili Pražský hrad, 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. 

 

Cestou z Pražského hradu 

(Mgr. Věra Winklerová) 
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Den studentů 

Setkání studentů a vedení školy k výročí 17. listopadu 1989 

(17. 11. 2016) 

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. 

 

Viktorie Laštůvková ze 4.A si spolu s ostatními žáky připomněla tento významný den 

(Mgr. Jana Urbánková) 
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Soutěž o nejlépe halloweensky vyzdobenou třídu 

(23. 11. 2016) 

Dne 23. listopadu 2016 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězných tříd, které se zúčastnily 

soutěže o nejlépe halloweensky vyzdobenou třídu. Soutěž byla vyhlášena dne 12. října 2016 se 

svolením ředitelky školy PhDr. Jarmily Kelnarové, PhD. Vyhodnocení tříd proběhlo dne 16. 

listopadu 2016. Třídy hodnotila komise ve složení Mgr. Gabriela Vojkovská a Mgr. et Bc. Jana 

Soudková. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo ve čtvrtek dne 23. listopadu v kabinetu 

výchovných poradců, kde byly připraveny ceny pro vítěze.  

Vyhlášení se zúčastnila zástupkyně třídy 3.C, která získala první místo, žákyně z 3.L, 

jejíž třída skončila na druhém místě a zástupce třídy 1.S a 4.S, které skončily na pěkném 3. 

místě. Ceny předávala vedoucí ASK Mgr. et Bc. Jana Soudková a předsedkyně MS Gabriela 

Vojkovská. Je nám líto, že soutěž oslovila tak málo tříd, uděláme všechno proto, aby v příštím 

roce byla celá škola „oblečená“ do halloweenského šatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupci vítězných tříd 

 (Mgr. et Bc. Jana Soudková) 
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Veletrh středních škol 

(25. 11. 2016 – 26. 11. 2016) 

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2016 se na brněnském výstavišti v pavilonu G1 konal již 

XII. veletrh středních škol. Naše škola patří tradičně ke stálým a žádaným účastníkům.  

Od pátečního rána byl stánek č. 38 doslova v obležení. Žáci devátých tříd měli opět 

velký zájem o obor Zdravotní asistent a také o obor Zdravotnické lyceum. Náš stánek je také 

vyhledávaný dospělými účastníky, kteří potřebují znát svůj krevní tlak, který vždy ochotně 

změří naši studenti nebo zájemci o poskytování kardiopulmonální resuscitace, kterou si na 

figuríně mohou vyzkoušet jak velcí, tak i malí návštěvníci veletrhu.  

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

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

ovoce. Prezentace naší školy je vždy doplněna vystoupením našich žáků. Taneční vystoupení a 

ukázka poskytování první pomoci žáků SZŠ Jaselská i hudební vystoupení má vždy mnoho 

příznivců sledujících vystoupení v doprovodném programu. 

Těšíme se, že prezentace naší školy přinese ovoce a zájemci z letošního Veletrhu 

středních škol v září 2017 zasednou do lavic v prvních ročnících. 

 

Ukázka poskytování první pomoci 

 (Mgr. Dominika Babáková) 
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Prosinec 

Návštěva adventní Vídně 

(1. 12. 2016) 

Škola pořádala dne 1. prosince tematický zájezd do Vídně. Mgr. Laslové se přihlásili 

zájemci z řad žáků maturitních a třetích ročníků. 

Celý den byl věnován prohlídce nejvýznamnějších památek rakouského hlavního města. 

Navštívili tak Katedrálu svatého Štěpána, rakouskou radnici i Burgtheater. Vedle zmiňované 

PaedDr. Ivany Laslové žáky doprovázely na procházce městem Mg. Jana Urbánková, Mgr. 

Věra Winklerová a Ing. Eva Vašutová. 

K doplnění příjemné atmosféry přispěly i vyhlášené vánoční trhy. Žáci tak měli možnost 

vyzkoušet si své jazykové znalosti. 

 

Společné foto na nádvoří Hofburgu 

 

(Mgr. V. Winklerová) 
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Středoškolská florbalová liga „O pohár primátora města Brna“ - 

Městské kolo ve florbale dívek 

(2. 12. 2016) 

V pátek 2. 12. 2016 se naše škola zúčastnila městského kola ve florbale dívek, které se 

konalo v hale SH Sportpoint, kde svoje domácí utkání hraje extraligový florbalový tým Buldogs 

Brno. Ve skupině jsme byly celkem tři týmy, z nichž do dalších bojů postupovalo pouze jediné. 

V prvním utkání jsme se střetli s týmem dívek Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka. Že se 

jedná o sportovní výběr školy bylo vidět už od samého začátku, kdy nás bohužel herně 

převyšovali, a nakonec to tak bylo celý zápas, který skončil jednoznačně 0:5 ve prospěch 

soupeřů. Ve druhém zápase na nás čekal tým Moravského gymnázia. Naše dívky předvedli 

naprosto odlišný herní výkon a po bojovném utkání zápas skončil jasně 3:0 pro náš tým. Našim 

dívkám patří velká pochvala za předvedené výkony a jejich bojovnost. Družstvo tvořili tyto 

dívky: Anna Sedláčková (3L), Kristýna Pavlíková (3L), Eliška Bajgerová (1B), Veronika 

Chromková (1B), Alexandra Kubíčková (2S), Miriam Varholová (2S), Sabina Porubková (1B) 

a Anna Finková (4A). 

 

Družstvo dívek SZŠ Jaselská 

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Charitativní akce „Srdíčkové dny“ – Život dětem 

(5. 12. 2016 – 9. 12. 2016) 

V letošním školním roce se naše škola již podruhé zapojila do veřejné sbírky „Srdíčkové 

dny“. Sbírka probíhala v prostorách naší školy ve dnech 5. - 9. prosince 2016. Pořadatelem 

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

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

potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. 

Akce je organizována prodejem sbírkových předmětů, např. plastových klipů ve tvaru 

srdíčka, magnetek s obrázky zvířátek nebo žetonů do nákupních košíků. Účelem této 

charitativní akce je získání finančních prostředků pro potřebné děti. Do prodeje sbírkových 

předmětů se zapojilo 8 dvojic žáků ze tříd oboru zdravotnický asistent a sociální činnost. 

Vybraná finanční částka činí cca 1800,- Kč. Poděkování patří všem, kteří se sbírkové akce 

zúčastnili a finančně přispěli potřebným dětem. 

(Mgr. D. Hauserová) 

 

Předvánoční atletický mítink ve skoku vysokém na SZŠ Jaselská Brno 

(za podpory PhDr. Jarmily Kelnarové, PhD., ředitelky SZŠ Jaselská Brno) 

(9. 12. 2016) 

Dne 9. 12. 2016 od 9:00 se v tělocvičně SZŠ Jaselská Brno uskutečnil již po několikáté 

atletický mítink ve skoku vysokém doprovázený hudbou. Závodu se zúčastnilo 58 žáků naší 

školy. Samotný atletický mítink měl od začátku až do konce vynikající úroveň a atmosféru, 

také díky Michaelovi Svobodovi, který nám soutěž pomohl zorganizovat. 

Výsledky skoku vysokého 

Kategorie dívek  

1.  místo - Monika Horáková – 145 cm (1B) 

2.  místo - Lucie Slaninová (1B) 

3.  místo - Lucie Heřmanová (2C) 

Kategorie chlapců  

1. místo - Jan Budínský – 165 cm (3C) 

2. místo - Jan Soukup (2L) 

3. místo - Daniel Pavlištík (4L) 
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Předvánoční laťka v plném proudu 

 

 

Přehled nejlepších skokanů 

(Mgr. Zuzana Horynová) 
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Aerobic Master Class 

(8. 12. 2016) 

Dne 8. 12. 2016 se družstvo dívek ze SZŠ Jaselská zúčastnilo soutěže ve sportovním 

aerobiku s názvem Aerobic Master Class na Obchodní akademií na ulici Kotlářská v Brně. 

Všechna děvčata zabojovala a podala nádherné výkony. Markéta Petýrková (4S) se ve velmi 

náročné a silně obsazené soutěži probojovala do finále, kde mezi dvaceti finalistkami obsadila 

krásné 4. místo. Všem našim závodnicím gratulujeme.  

Složení družstva: 

1. Petýrková Markéta (4S) 

2. Aujeská Veronika (3C) 

3. Hájková Klára (1B) 

4. Černá Lucie (2S) 

5. Mikolášová Adéla (1A) 

 

 

Aerobic družstvo SZŠ Jaselská 

 (Mgr. Iveta Vilímová) 
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Den zdraví 

(15. 12. 2016) 

Dne 15. prosince 2016 se v rámci projektu Škola podporující zdraví na naší škole 

uskutečnila akce nazvaná Den zdraví. Akce byla koncipována jako projektový den. Již měsíc 

před vlastní akcí byli osloveni vyučující předmětů Výchova ke zdraví, také vyučující Tělesné 

výchovy a předmětu Ošetřovatelství, aby se společně s žáky na akci připravili a do akce zapojili. 

Během akce jsme se nevěnovali jen zdravému způsobu života, ale také zdravým 

potravinám, produktům upravujícím naše zdraví, relaxaci, spánku, sportu, výkonnosti, 

vytrvalosti, ale i zdravým mezilidským vztahům. 

V suterénu školy si žáci mohli vyzkoušet kruhový trénink, po jehož absolvování jim byly 

změřeny vitální funkce a nejlepší účastníci byli odměněni jak jinak, než zdravými sladkostmi. 

V přízemí školy byla výstavka produktů důležitých pro zdraví a také zdravé potraviny. Přítomni 

byli i odborníci z centra Klíček, kteří žákům vysvětlovali účinek, případně poradili, jak 

jídelníček o zdravé výrobky doplnit. 

Relaxace v posilovně společně s masáží a vybarvováním relaxačních omalovánek měla 

velký úspěch, mnohým žákům se vůbec z posilovny nechtělo odcházet. V přízemí byl také 

stánek nadnárodního sdružení Dobrovolníků, kde se bylo možno dovědět o práci dobrovolníků 

ve světě, možnostech vycestovat a pracovat nejen v Evropě, ale také v Asii a Africe. 

Zajímavostí bylo, že práci dobrovolníků nám ve škole prezentoval dobrovolník z Francie, 

mladý pan učitel z Toulouse, který v ČR sám učí angličtinu malé děti. Komunikace o 

dobrovolnictví tak probíhala v angličtině. 

Ve škole byla přítomna i paní doktorka z MOU z oddělení prevence a zdravého 

životního stylu, která žákům prvních ročníků odprezentovala celkem třikrát zajímavou 

přednášku. Přednáška byla vždy zakončena kvízem, který pro spolužáky připravili žáci prvního 

ročníku Lycea. 

Škola na Den zdraví byla vyzdobena postery a plakáty našich žáků věnujících se 

zdravému způsobu života. Podporu celé akce vyjádřili žáci i učitelé happeningem, ten, kdo se 

zajímá o zdravý způsob života, přišel v zeleném tričku. Vítězem celého happeningu se stala 

třída ZA 1C, kde mělo zelené tričko 30 žáků. Celá akce byla velmi zdařilá a těšíme se na další 

ročník Dne zdraví. 
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        Žáci diskutují o dobrovolnické činnosti s francouzským učitelem angličtiny 

 

 

 
Žáci v posilovně vyplňují kvíz 

(Mgr. D. Babáková) 
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Soutěž o nejlépe vyzdobenou vánoční třídu 

(19. 12. 2016) 

Dne 19. prosince 2016 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězných tříd, které se zúčastnily 

soutěže o nejlépe vyzdobenou vánoční třídu. Soutěž byla vyhlášena dne 6. 12. 2016 se svolením 

ředitelky školy PhDr. Jarmily Kelnarové, PhD. Vyhodnocení tříd proběhlo dne 14. 12. 2016. 

Třídy hodnotila komise ve složení Mgr. Gabriela Vojkovská a Mgr. et Bc. Jana Soudková. 

Komise se snažila maximálně objektivně vyhodnotit všechny třídy, které se zúčastnily této 

soutěže.   

 

Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo v pondělí dne 19. 12. 2016. Ceny v letošním 

školním roce za umístění na prvních třech místech získaly: třída 3.C – 1. místo, 4.L a 3 L – 2. 

místo a třídy 4.S a 2.L – 3. místo. Ceny předávala předsedkyně MS Gabriela Vojkovská. 

 

 
Jedna z vánočně vyzdobených nástěnek 

 

(Mgr. et Bc. Jana Soudková) 

 

Kronika: Mgr. Jana Urbánková 
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Matematický rébus 

Řešení rébusu z minulého čísla: 

 

Zadání: 

Tímto zeměpisným rébusem byly trápeny již děti za první republiky. Poznáte, které 

české město je na obrázku?  

 

 (Mgr. Tomáš Novotný) 
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Poznámky
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Hudební okénko – Eva Vranovská (2A) 
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