
Virus 
 

středoškolský časopis 
č. 1, 2010/2011 

 
 
 

 



VIRUS ČÍSLO 1 2010/2011 
 

2 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 7/9 

 
 

Vážení studenti, 
 
předkládáme Vám nové číslo časopisu Virus pro školní rok 2010/2011. Příspěvků bylo 

tentokráte poněkud méně, nežli jiné roky.  Proto bychom Vás požádali, abyste, pokud máte 
nějaké výhrady nebo lepší nápady, se s námi o ně podělili. N ěčí dílo jen tak okomentovat umí 
kdekdo. Mít odvahu něco vytvořit a také prezentovat,  jak sami vidíte, mělo jen pár z Vás. 
A snad máte někde v zásuvce text, který stojí za to vytisknout. Nebojte se, příští číslo bude 
možná patřit zrovna Vám! 

Chceme Vám připomenout nadcházející část roku a především vybídnout všechny 
k tomu, abyste si připomněli původní smysl Vánoc a jejich základní myšlenky a poslání. 
Myslím si, že v pracech svých spolužáků naleznete mnoho zajímavého a poučného. 

Dále v tomto čísle najdete několik příspěvků, které v rámci  akce „Studenti píší  
noviny“ poslali do deníku MF Dnes a některé z nich byly otištěny. 

Přeji Vám mnoho zábavného a poučného čtení. Dovolte mi, abych Vám všem popřál 
mnoho zdaru, úspěchů, štěstí a spokojenosti v novém roce. 

 
 
 
 
 
                                                                                                    Vaše redakce                       
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STÁŽ V PIRNĚ 2010 
 

 Ve dnech 7. - 9. října 2010 jsme byli pozvání na stáž do německého města Pirna. Po 
dlouhé cestě vlakem nás přivítal místní učitel pan Lehwald se svými žáky. Poté nás ubytovali 
v nedaleké studentské ubytovně, kde bylo moc příjemné prostředí. Večer jsme strávili 
ve společnosti německých přátel, se kterými jsme hráli bowling. Druhý den jsme navštívili 
místní školu, žáci a učitelé byli velmi vstřícní a naučili nás, jak správně držet tělo, správně 
sedět a posilovat svaly. Večer pro nás přichystali grilování a dokonce tam byl i DJ. Poslední 
den jsme šli s panem Lehwaldem na procházku do Saského Švýcarska, kde byla velmi krásná 
příroda. Poté jsme se rozloučili a vlakem jsme odcestovali zpátky do Česka. Tato stáž se nám 
velice líbila, a kdybychom mohli, tak příští rok jedeme znovu, protože jsme navázali spoustu 
nových přátelství a hlavně jsme se zdokonalili v německém jazyce.  

Sabina Svobodová, Roman Šeptun, 4. L 
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Také tento školní rok se studenti naší školy zapojili do projektu, který vyhlásila MF Dnes 
„Studenti čtou a píší noviny“. Předkládáme Vám zajímavá zamyšlení nad různými aktuálními 
problémy či otázkami. Další příspěvky najdete v archivu na http://zpravy.idnes.cz/studenti.asp 

 
 

PATŘÍ SEXUÁLNÍ VÝCHOVA DO ŠKOL? 
 

Když jsem se o tomto tématu dozvěděla, neudržela jsem smích. Při vzpomínce 
na výuku sexuální výchovy na základní škole se tomu nemůžeme divit. Převážně chlapci se 
vždy těšili na tuto kapitolu učebnice. A na co se vlastně tak těšili? Na videa, která nám nikdy 
ve výuce nepouštěli. Jako by to neznali. Věková hranice pohlavního styku je v ČR stanovena 
od 15 let. Ne všichni ji ale dodržují. Myslí jen na to mít s někým mít pohlavní styk, ale 
neohlížejí se na následky a rizika, která by mohla nastat. Sexuální výchova by je měla na tuto 
možnost upozornit. To, že děti mladší 15 let mají pohlavní styk, už nijak ovlivnit nemůžeme. 
Upozornit ale, na onemocnění přenášené pohlavním stykem a případné těhotenství považuji 
za velmi důležité. Každá věková generace má jiný názor. Někteří starší lidé si výuku tohoto 
předmětu neumí ani představit. Doba se však změnila. Jak se populace vyvíjí, stále menší děti 
mohou získávat informace různými způsoby. Z internetu, televize nebo časopisů. Tyto 
informace si však může dítě vyložit mylně, proto sexuální výchova do škol rozhodně patří. 
Není přece jen o sexu, ale i o ponaučení a pochopení. 
 
 
 

Kateřina Perglová 1.L 
 
 

NA ALKOHOL SE MUSÍ S ROZMYSLEM 
 

S alkoholem se musí opatrně. Při pravidelné konzumaci se na něj člověk může stát závislým. 
Nemluvě o tom, že těm, kteří alkohol ochutnávají, je méně než osmnáct let. Myslím si, že tato 
hranice by se neměla porušovat. Adolescentům při pití alkoholu odumírají mozkové buňky 
a pijí více,  než je pro ně zdravé. Svým způsobem je to takový souboj, předhánějí se, kdo 
snese více alkoholu. Mohou mít potom jisté následky, jako například otravy alkoholem, 
zničená játra apod.. Alkohol by neměly pít ani těhotné ženy, u dítěte může způsobit FAS 
(fetální alkoholový syndrom - nevratné poškození plodu). 
 Důležitou roli ve výchově dítěte hraje rodina, rodiče by měli být pro své děti 
příkladem a nepít doma žádný alkohol. Jenže problémem je třeba parta. Dítě má kamaráda, 
ten ho zatáhne do své party, ve které se často berou drogy, pije a kouří. Je dobré, že ve škole 
mají děti různé přednášky o tom, co je to alkohol, jak tělu škodí a také o závislosti 
na alkoholu. 
 Škola pro děti dělá maximum, ale ony samy si musí uvědomit, že alkohol je může 
dostat do problémů. 
 

Jana Tejessyová, 1.L 
 

Oba dva č lánky zaslali studenti do MF Dnes a první z nich byl tímto deníkem otištěn na 
jeho stránkách.
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ČTU KNIHU. JSEM DIVNÝ? 
 
Čtení knih působí nejen na slovní zásobu, což se odrazí na schopnosti vyjádřit se při 
komunikaci s jinými lidmi, ale také na fantazii člověka. Při čtení knihy se nám děj, okolní 
krajina i podoby postav promítají v představách. Když různí lidé budou číst tu stejnou knihu, 
každá jejich představa bude jiná a rozhodně se také bude lišit s prostředím na televizních 
obrazovkách. Rozhodně bych nechtěla, aby papírové knihy byly nahrazeny elektronikou. 
Přečíst si knihu, kterou mohu pevně sevřít, má své kouzlo. Pomůže nám  odreagovat se 
a na chvíli zapomenout na trápení, které máme. Dříve asi lidé četli více, protože neměli 
počítače nebo televize vyvinuté v takové podobě, jako máme dnes. I pro děti je lehčí 
a rychlejší pustit si film na DVD, než přečíst knížku. Knihy by se číst měly, ale člověk by se 
neměl do ničeho nutit a vybrat si knihu, která pro něj bude zajímavá. Každý má rád jiný druh 
literatury. Někdo má rád romány, někdo detektivky a jiný si přečte noviny. Rozhodně bychom 
se ale za čtení knih neměli stydět. Ba naopak, myslím, že čtení knih je mnohem lepší 
aužitečnější zábava než celé dny prosedět u počítačových her. 

 
Kateřina Perglová 1.L 
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O VÁNOCÍCH 
 

Vánoce jsou moje nejoblíbenější svátky. Každý rok se těším především na dárky, ale 
i na vůni cukroví, vánoční atmosféru a rodinnou pohodu.  
 Již koncem listopadu začínají na náměstích Brna vánoční trhy. Na trzích je cítit vůně 
z trdelníků, svařeného vína a pečených kaštanů. Řemeslníci nabízejí ručně vyrobená mýdla, 
náušnice, keramiku a drobné dárky pro radost, o kousek dál zase cukráři nabízejí zdobené 
perníčky, marcipán, turecký med a Štramberské uši. Celé náměstí září barevnými světly 
a středem té světelné nádhery je vánoční strom. Na zvoničku se stojí dlouhé fronty, každý si 
chce zazvonit a říct si v duchu své tajné přání. Na podiu se střídají vystoupení dětí 
z mateřských a základních škol, nejčastěji jsou slyšet vánoční písně a koledy. 
 Mnoho lidí využívá volna o svátcích k návštěvě svých příbuzných a ke sportu, jezdí 
lyžovat na hory a bruslí na zamrzlých rybnících.  
 A teď už konečně o 24. prosinci. Je to den, kdy lidé nacházejí pod stromečkem různé 
dárky. V tento den se také dodržují různé zvyky a tradice, např. půlení jablka, pouštění 
lodiček, držení půstu (abychom mohli vidět zlaté prasátko) a v mnoha rodinách se zpívají 
koledy.Tradičním jídlem je kapr s bramborovým salátem. Po večeři chodí Ježíšek a přináší 
nám různé dárky, ze kterých mají radost hlavně děti. 
 Dnes jsem šla ze školy přes náměstí Svobody. Vánoční vesnička je již téměř postavená 
a strom už také stojí na svém obvyklém místě. Vánoce v Brně už mohou pomalu začít. 
 

Jana Tejessyová, 1.L 
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MALÝ P ŘEDVÁNOČNÍ TEST ZNALOSTÍ ZVYK Ů Z OBDOBÍ 
ADVENTU 

 
Co znáte ze zvyků vážících se k předvánočnímu času? Malý test si můžete udělat a zároveň 
vyhodnotit na této straně: 
 
1) První ze série magických dní byl 25. listopad, svátek 
    a) sv. Emilie 
    b) sv. Kateřiny 
    c) Panny Marie 
2) Pět dní poté, v den sv. Ondřeje se obchůzky – hlavně pastýřů – už začaly orientovat 
    a) k Vánocům 
    b) k Novému roku 
    c) ke slunovratu 
3) Svátek sv. Barbory, kdy domy obcházely Barborky v bílých hábitech a kontrolovaly, zda 

někdo nepere, nežehlí či nešije připadá na 
    a) 2. prosince 
    b) 3. prosince 
    c) 4. prosince 
4) Už před mikulášskými obchůzkami navštěvovala děti přísná Mikuláška a nabádala je ke 

zbožnosti. Říkalo se jí též 
    a) matička 
    b) babička 
    c) tetička 
5) Mikuláše neprovázeli jen anděl a čert, ale na Litomyšlsku 
    a) průvod maškar s muzikanty 
    b) místní farář s kostelníkem 
    c) starosta 
6) Zlobivé děti obcházel dne 7. prosince sv. Ambrož, mnohde učitelský pomocník, který je 
    a) nutil uklízet náves 
    b) poléval duběnkovým inkoustem 
    c) lákal na bonbóny a pak je honil metlou okolo kostela 
 
 
 
Za správné odpovědi: 1b, 2c, 3c, 4a, 5a a 6c si započítejte 1 bod. 
 
Vyhodnocení: 
5 až 6 bodů – Máte vskutku excelentní znalosti méně známých historických skutečností! 
3 až 4 body – I Vám je možné poblahopřát, že jste na staré tradice nezapomněli. 
0 až 2 body – U Vás to začíná a končí Mikulášem, ovšem to vůbec nevadí. 
 

(převzato z týdeníku Květy) 
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VÁNOČNÍ ZVYKY A OBY ČEJE 
 
O Vánocích se lidé snažili poznat svůj osud – zda budou dlouho živi, budou mít peníze, 
děvčata jestli se vdají. Přestože tyto zvyky a čarování někdy budí úsměv na rtech, mohou 
zpestřit dlouhé dny čekání na štědrovečerní čas. Ne všechny samozřejmě doporučujeme. 
 
Vánoční obyčeje a pověry 
Jak se čarovalo 
  
Po štědrovečerní hostině se schovaly kosti z ryb a usušily se. Když někdo později omdlel, 
nebo když byla uhranutá kráva, kosti se roztloukly, smíchaly s různým kořením a postižený 
(nebo postižená ) se podkuřovali. (Až někoho uvidíte omdlít, ať máte kosti u sebe, vždyť je to 
poskytnutí první pomoci!) 
 
Peníze nejsnáze získáte, když si schováte několik šupin z vánočního kapra do peněženky, 
případně když položíte pod talíře ke štědrovečerní večeři peníze. Také jáhly nebo čočka jako 
pokrm údajně stoprocentně zaručí nějaký ten finanční zisk. (Že rybina páchne? Co na tom - 
peníze přece nesmrdí!) 
 
Vdávání zase zajistí devět patiček od vánoček ( můžete je vyloudit i od sousedů ) a do roka 
má být veselka jistá. 
Jiný osvědčený a známý postup je, že se dívka nepozorovaně vykrade po večeři ven a zatřese 
bezem, přičemž musí říkat: “třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde můj milý večeří dnes.“ 
Z které strany se pes ozve, odtud bude Váš vyvolený. 
Další možností je vytrhnout si po večeři vlas (pokud nejste na ježka), přivázat na něj prstýnek, 
který přidržíte u sklenice. Kolikrát o ni cinkne, tolik let ještě musíte čekat. 
(Zaručených postupů je samozřejmě daleko více,ale pokud na Vás sousedi nepřizvou 
psychiatra, nepokouše Vás pes přiběhnuvší ze strany Vašeho milého nebo nerozbijete sklenici 
snahou o vyluzení alespoň jednoho cinknutí, k informování o tom jak si na tom stojíte 
ohledně octu to jistě postačí.) 
 
Někteří lidé také pokoušeli osud, aby zjistili, kdy je čeká smrt. Tedy pár receptů i k této 
tématice: známé rozkrajování jablíčka věští hvězdičkou z jaderníku dlouhý a šťastný život, 
naopak křížek věští brzký konec. (Chytré hlavy už od sběru jablek trénují ten správný řez 
plodem.) 
Také svíčky z vánočního stromku porozdávané po příbuzenstvu a bedlivě sledované, která 
nejrychleji hoří, spolehlivě ukáží na toho, kdo nejdřív opustí rodinu. ( Naštěstí s elektrickými 
svíčkami můžete mít jistotu, že jste na tom všichni stejně.) 
Nikdy se také nedávejte zvát do rodiny,  kde byste byli o Štědrém večeru lichým. To také 
nevěští nic dobrého. (Na druhou stranu, můžeme bezpečně vědět, kdo z přítomných je ten 
lichý?) 
Kdo jde o půlnoci na hřbitov, uvidí tam všechny, kteří toho roku zemřou. Větší jistotu má, 
když si na to dívání vezme nějaké prkno, kde je díra po suku. (Vzhledem k tomu, že většina 
kostelů v našich zemích byla stavěna i s přilehlým hřbitovem, pochybujeme,že by vymřela 
polovina vesnice či města, která se v tento čas trousí do kostela na půlnoční. Kromě toho, 
jediný případ, který byl písemně zaznamenán, že toto vánoční kouzlo někomu vyšlo, byl 
v Erbenově Kytici, a to, jak uznáte, není příliš spolehlivý zdroj, tak se nebojte.) 
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SVATÍ, KTE ŘÍ PŘED VÁNOCEMI SLAVÍ 
 
Svatá Kateřina (25.listopad) – měla velký vliv na emancipaci dívek u nás. Na její svátek se 
konávala poslední tancovačka v roce, která bývala neobyčejná tím, že chlapci při ní seděli 
na lavicích a čekali, až je některá dívka vyzve k tanci, o půlnoci se jim povolovaly pouze 
nějaké dvě tři volenky. 
 
Svatý Ondřej (30. listopad) – patron kouzelníků. Na jeho svátek se začínalo s čarováním, ať to 
již bylo lití olova nebo hádání osudu podobné jako o Štědrém večeru. 
 
Svatá Barbora (4. prosinec) – kromě rozkvetlých větviček, které mají odhalit brzkou svatbu 
v tento den chodívaly Barborky – bíle oblečená a ve tváři zamoučněná děvčata, která 
chodívala dům od domu, zpívala a zprvu dostávala dárky, avšak později je naopak dávala. 
 
Svatý Mikuláš (6. prosinec) – býval na své obdarovávací pouti doprovázen velkým průvodem, 
jehož součástí byly různé maškary, později byl jejich počet zredukován na anděly s čerty. 
Jeho matka zvaná Matička, Mikolajka nebo Mikuláška si někde počínala jako Mikuláš, 
v jiných končinách měla bílý háv a v ruce srp, kterým stínala děti, proto jí dokonce říkali 
Smrt. 
 
Svatý Ambrož (7. prosinec) – byl zakladatelem kostelního zpěvu. Na jeho svátek se 
po setmění vypravovaly děti ke kostelu, kde se setkávaly se strašidlem, mužem v bílém 
rouchu s homolovitou čepicí a metlou v ruce. Ten tu a tam ztratil cukrátko a číhal na dítě, 
které se odváží je zvednout. Pak nastala honička a výprask. 
 
Svatá Lucie (13. prosinec) – patronka přadlen a ochránkyně proti čarodějnicím, přesto se 
na její svátek nesmělo příst. 
Lucky byly ženy převlečené do bílého, se zakrytým obličejem a v ruce měly nůž. Jejich 
úkolem bylo kontrolovat děti, zda se řádně postí a kdo se tímto pravidlem neřídil, tomu 
rozpáraly břicho. Jindy chodily Lucky v průvodu s různými řemeslníky a každém domě 
předváděly představení. 
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KŘÍŽOVKA 

Uctívané stromy 

Kult stromů se projevoval nejen u dávných Slovanů, Germánů či Skandinávců, ale i u Indů nebo 
severoamerických Indiánů. 
V našich zemích kult stromů prodělal svou renesanci zejména v době národního obrození. Z té doby se 
datuje i Kollárovo spojení lípy se slovanskými národy v protikladu ke germánským symbolům. Ve 
středoevropském prostoru bylo však rozdělení nna slovanskou lípu a germánský dub umělou konstrukcí. 
Úlohu symbolizovat monumentalitu a pevnost německého národa přiřkl dubu na konci 18. století 
německý nacionalistický básník Klopstock. Naopak Kollárovi vyhovovala lipová snítka jako zástupný 
znak slovanské duše pro svou jemnost a něžnost. Duby byly například uctívanými posvátnými stromy i 
pro řecké bohy a naopak ... (tajenka) v 16. století uvedl jednu listinu slovy "dáno pod lípou". 

 

VODOROVNĚ: A. Souš obklopená vodou; kočí; francouzský pilot F1. - B. Oschnout na povrchu; mužské jméno; 
vyhynulý kůň. - C. Krajan; součást éterických olejů; starozákonní prorok; značka sporáků. - D. Protiklad; citoslovce; 
zaklení (řídce); tenká souvislá vrstva; argentinský tenista. - E. tajenka. - F. Přístroj na zjišťování trhlin v kovech; 
jméno Jiráska; atletické náčiní; Zolův román. - G. Jméno Eulenspiegla; druh směnky; rezervace v Českém krasu; 
poštovní filatelistická služba. - H. Slovenské pohoří; vývěska; slovenské město. - I. Indiáni; stupňování 
(jazykovědně); obydlí pastevců na horách.  

SVISLE: 1. Jemně pokropiti. - 2. Plodina vyžadující okopávání. - 3. Sodová voda; sklon (nářečně). - 4. Starověký 
Balkánec; klenba lební. - 5. Korýš; mléčný výrobek; letmý dotek míče. 6. Iniciály básníka Theera; rýnský nákladní 
člun; jistěže. - 7. Omezení dispozice s vkladní knížkou. - 8. Příklad k následování; pojízdné ubytovací zařízení. - 9. 
Anglicky "olej"; citoslovce odfouknutí; dívčí jméno. - 10. Tady; knihařský stroj; bývalý ruský vytrvalec. - 11. Český 
básník (Jiří); nízko. - 12. Starořecký hudební teoretik. - 13. Žádat (nářečně); fotografická značka; slabika popěvku. - 14. 
Vůdce povstání v boce Kotorské; chorvatské mužské jméno; nádech. - 15. Značka rozmnožovacího přístroje; druh 
hvězdy. - 16. Pohromadě; návěští (knižně). - 17. Pevnostní dělo. - 18. Rumunský tenista.  

Pomůcka: Vuk.  

Zdroj: Panorama křížovky 1/1997, str. 76 

 
Řešení: saský kurfiřt August 
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