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Milí čtenáři, 
 
venku vládne už typicky podzimní počasí a my už máme za sebou 3 měsíce nového školního 
roku, učení přibylo a měsíc písemek nastal. Přesto si zkuste sednout k našemu prvnímu číslu 
a chvíli relaxovat. Dozvíte se spoustu nových věcí, které souvisejí s podzimem a začátkem 
školního roku. 
 Pokud by vás četba Virusu nadchla natolik, že byste se chtěli stát členy redakční rady, 
přivítáme vás s otevřenou náručí. Přejeme vám, abyste si v našem školním časopise našli vždy 
něco, co vás zaujme. 
 
 
      Vaše redakce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSAH 
 
Klofanova dovolená ............................................................................................................ 3 
 
Rozruch kolem žloutenky typu A.................................................................................. 4 – 6 
 
Studijní pobyt v německé Pirně .......................................................................................... 7 
 
Fórum KPV Brno 2008 ....................................................................................................... 8 
 
Konference „Aktivní stáří“.................................................................................................. 9 
 
Moje první taneční ............................................................................................................ 10 
 
Test společenského chování .............................................................................................. 11 
 
Podzimeček ....................................................................................................................... 12 
 
Podzimní poezie ................................................................................................................ 13 
 
Křížovka s tajenkou........................................................................................................... 14 
 
Vtipy ................................................................................................................................. 15 
 

 



VIRUS ČÍSLO 1 2008/2009 

 

3 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 7/9 

 

Všemi milované prázdniny už skončily, dny plné sluníčka, vody a letních lásek jsou už 
nenávratně pryč. Ale nemusíte truchlit, můžete si na ně spolu s námi zavzpomínat. 
  

KLOFANOVA DOVOLENÁ  
 

 Jednoho slunečného dne, bylo to myslím 25. srpna, se naši vydali za dobrodružstvím. 
Koupili si totiž zájezd do Egypta. Táta často vykládal, jak by se tam chtěl podívat, a tak mu 
ho maminka nadělila k narozeninám. Samozřejmě to byla dovolená jen pro rodiče.  
 Když naši odjížděli na letiště, stála jsem opuštěně ve dveřích a mávala na rozloučenou. 
Jen co se z vozidla stala nepatrná tečka na obzoru, stěny se začaly otřásat ohlušující hudbou, 
znějící z nově zakoupené hi-fi soupravy a papoušek Klofan létal po pokoji. 
 Jestliže jsem byla někdy nepozorná, tak to bylo právě teď. Nevšimla jsem si totiž 
otevřeného okna v obývacím pokoji. Klofan na nic nečekal a vydal se na dobrodružnou pouť 
do víru velkoměsta, která neměla návratu. A poněvadž máma byla na Klofanovi citově 
závislá, vůbec jsem si nedokázala představit, co bych jí řekla na svoji obhajobu.  
 Termín návratu se neúprosně blížil. Byla jsem zoufalá. Kdyby máma zjistila, že mi 
Klofan uletěl, tak by mě asi přizabila. A v tom se to stalo! Napadla mě spásná myšlenka  - 
koupit nového papouška stejné barvy. Hned jsem na sebe hodila nějaké oblečení, vybrala 
prasátko a mazala do města k nejbližšímu zverimexu.  
 Konečně jsem přijela do zverimexu pana Otakárka, ale pro mé trápení se zde lék 
nenašel. Po papouškovi, který by se aspoň trošičku podobal Klofanovi, nebylo ani vidu ani 
slechu. Chvíli jsem přemýšlela a pak jsem si vzpomněla ještě na pár obchodů se zvířaty. 
Bohužel ani v jednom mnou navštívených zverimexů se papoušek žlutavozelené barvy 
neobjevil. Zbýval tedy už jen jeden obchod, který jsem znala. Strašně jsem si přála, aby se stal 
zázrak a usmálo se na mne štěstí. Nasedla jsem tedy na autobus a vydala se přes půl města za 
svou poslední hvězdičkou naděje. Co čert nechtěl. „Revize jízdenek, prosím,“ ozvalo se vedle 
mého ucha. Kdysi dávno jsem se učila španělsky, tak jsem to riskla. Začala jsem na něj chrlit  
svou neohrabanou španělštinu. Kdybych měla po ruce kameru, mohla bych zdokumentovat, 
jak vyjeveně se ten revizor tvářil. Naštěstí zahlásili zastávku, na které jsem měla vystoupit. 
Vyběhla jsem směr obchůdek. 
 Vešla jsem do útrob útulného obchůdku a v uších mi zněl ten líbezný cvrlikavý zvuk 
papoušků. Zamířila jsem tedy ke klecím a …on tam byl! Stal se snad zázrak? Tahle otázka mi 
byla momentálně úplně ukradená. Ten žlutozelený papoušek jako by Klofanovi z oka vypadl. 
Hned jsem ho samozřejmě koupila. Když jsem si ho odnášela, prodavač povídá: „Chytil jsem 
ho před obchodem na plotě, je hrozně krotký, asi někomu uletěl.“ Byla jsem štěstím bez sebe, 
dokonce jsem dala prodavači stovku navíc.  
 Návrat rodičů proběhl v tom nejlepším pořádku a žijeme jako dřív, ale na ty okamžiky 
hrůzy, kdy jsem našla klec prázdnou, nikdy nezapomenu a doufám, že se to máma nedozví.  
 
        S.Gavendová, 3.L 
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Hepatitida A je nemocí špatné hygieny, zejména špinavých rukou. Média bijí na 
poplach a mluví o epidemii žloutenky typu A. Pojďme se podívat trochu střízlivěji na to, co se 
děje.  

 
 

ROZRUCH KOLEM ŽLOUTENKY TYPU A  
 

 
 
Žloutenka typu A se projevuje podobně jako řada jiných viróz:  
- únavou, teplotami, případně bolestmi hlavy;  
- nevolností, zvracením nebo i průjmem;  
- bolestmi břicha, zad a svalů;  
- později i zežloutnutím kůže nebo bělma očí, svěděním pokožky, ztmavnutím moči 

a zesvětlením stolice.  
  

Tyto příznaky se u různých lidí mohou objevit v různé intenzitě a kombinaci. 
„V některých případech, zvlášť u dětí, se nemusí objevit vůbec,“ upozorňuje doktor Vít. 
„V tom je hepatitida A záludná.“ Tím spíš je třeba jít s těmito příznaky za lékařem co nejdřív 
a nechat si zkontrolovat i to, jestli nemáme zvětšené uzliny nebo játra. U některých dětí nebo 
i dospělých proběhne infekce mírně, vlastně nepozorovaně. Jakmile ji tělo zvládne, má proti 
nemoci protilátky.  

 
Hygienici loni v ČR zaznamenali 128 případů, letos v září to bylo už 440 nakažených. 

Z nich je ale 328 z Prahy a Středočeského kraje (263 + 65). Současné potíže se žloutenkou 
typu A se tedy soustřeďují do Prahy a jejího okolí. Ve zbytku republiky je relativní klid 
a nárůst proti loňsku zatím jen malý nebo minimální. K poslední větší vlně infekcí došlo u nás 
v roce 1999. Nemocí se nakazila asi tisícovka lidí. Ale i to byla selanka proti roku 1977. 
Kvůli mražené jahodové dřeni z dovozu, která proklouzla kontrolou, onemocnělo 30 000 lidí. 
Současných 440 infikovaných tedy nic neznamená? V žádném případě. Je to signál, že si 
máme po toaletě a před jídlem daleko pečlivěji mýt ruce. Případně se nechat očkovat.  

Jak je to s vakcínami  
Odborníci předpokládají, že letošní růst počtu případů bude vrcholit v říjnu                     

a v listopadu, tak jako v minulých letech. Pak by se měl začít snižovat. Jestli to tak ale 
opravdu bude, nedokáže nikdo dopředu přesně říct. Řada médií upozorňovala, že není 
dostatek vakcín proti žloutence. I to je trochu jinak. Úřad hlavního hygienika má dost vakcín 
určených na likvidaci případných ohnisek nákaz. Chybějí vakcíny určené na preventivní 
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očkování. Shánějí je především rodiče malých dětí. Těch se ovšem letošní nárůst hepatitidy A 
dotkl zatím jen minimálně nebo vůbec. Naprostá většina infikovaných je ve věku 25 až 45 let, 
což je proti jiným rokům netypické, většinou se nakazí mladší lidé. Protože výroba vakcín 
trvá delší dobu, řeší výrobci jejich nedostatek v ČR stahováním zásob z USA, Kanady            
a z dalších zemí. „Lékárny by začátkem října měly mít k dispozici 15 000 dávek,“ říká hlavní 
hygienik ČR MUDr. Michael Vít. 

Začali to narkomani  
Je typické, že současnou vlnu infekce odstartovali narkomani a od nich se šířila přes 

bezdomovce a nezaměstnané dál do společnosti. Hepatitida A je nemocí špatné hygieny, 
zejména špinavých rukou, proto její nárůst často začíná u narkomanů a bezdomovců. Stačí se 
napít ze stejné láhve jako infikovaný člověk nebo si dát „šluka“ z jointa, který koluje mezi 
lidmi, z nichž jeden je nakažen. A s velkou pravděpodobností se nakazíme také.  

Naopak dost nepravděpodobný je způsob popisovaný bulvárem -  prostřednictvím 
držadla v tramvaji. „Muselo by jít o skutečně masivní dávku virů,“ vysvětluje doktor Vít. 
„Infikované místo by muselo být ještě vlhké a my bychom si kontaminovanou rukou museli 
dávat něco do úst. Není to moc pravděpodobný způsob nákazy. Lidé, kteří z něj přesto mají 
obavy, se mu mohou snadno bránit -  nejíst nic v tramvaji a umýt si ruce, hned jak přijdou do 
práce nebo domů.“  

Lék zatím neexistuje  
Na žloutenku typu A zatím neexistuje lék. Pacienti jsou v karanténě, mají předepsaný 

klid a dietu, která se snaží ulehčit játrům. Lékaři mohou mírnit jejich obtíže (teploty, bolesti 
hlavy, zvracení), dát jim léky, které chrání jaterní buňky, a vitamíny. Nekomplikovaná 
hepatitida trvá 2-4 týdny, rekonvalescence pak několik týdnů. U dětí probíhá nemoc obvykle 
lehčím způsobem než u dospělých. K selhání jater a ke smrti dochází opravdu výjimečně. 

 „Pokud pacient dodržuje pokyny lékařů, tedy dietu a hlavně zákaz pití alkoholu, který 
je pro postižená játra velmi toxický i v rekonvalescenci, nehrozí mu žádné trvalé následky,“ 
říká doktor Vít. Lidé, kteří tento typ žloutenky prodělali, mají menší riziko, že se jí znovu 
nakazí, protože jejich organismus si na nemoc vytvořil protilátky. Efektivní obranou proti ní 
bývá dodržování hygieny, zejména mytí rukou, speciálně po toaletě. Nejmasivnější infekce 
hrozí totiž prostřednictvím stolice. Nejúčinnější prevencí je pak očkování. 

 

Nejčastější rizika nákazy 

- z rukou, které si neumyjeme před jídlem a hlavně po 
toaletě (virus se koncentruje ve stolici),  

- napijeme se ze stejné sklenice nebo láhve jako 
infikovaný, dáme si „šluka“ z cigarety, případně vodní 
dýmky, která koluje apod.  

- kontaktem s člověkem, který je infikovaný a neví o tom, 
nejrizikovější jsou sociální skupiny s nízkou hygienou. 

 
Vakcíny lékaři očkují ve dvou dávkách. Na první dávku si organismus vytvoří 

protilátky, tedy ochranu proti infekci, za 10 až 14 dní. Efekt této dávky vydrží obvykle 2 roky. 
Pokud si dáme píchnout druhou dávku, prodlouží se naše ochrana proti hepatitidě typu A 
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na 5 až 10 let. Cena za dávku se pohybuje od 700 do 800 Kč. Některé zdravotní pojišťovny   
na ni přispívají. Kolik, na to je třeba se informovat. 

Hygienici doporučují očkování proti této chorobě lidem, kteří cestují do zemí              
se zvýšeným rizikem žloutenky, dělníkům, kteří přicházejí do styku s fekáliemi, osobám         
s chronickým onemocněním jater, narkomanům a bezdomovcům (těm ho nabízejí zdarma).  

Mezi ohrožené profese patří:  

• vojáci, policisté, celníci, pracovníci soudů a vězeňské služby, ale i průvodčí vlaků;  
• zdravotníci, ale také učitelé a vychovatelé;  
• řidiči dálkové dopravy a letecký personál;  
• průvodci cestovních kanceláří;  
• pracovníci s odpady.  

zdroj: Internet 
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Stejně jako v předchozích letech i letos vyjely naše studentky navštívit naše dlouholeté 
přátele do dalekého Německa, poznat krásy této naší sousedské země a prověřit si jazykové 
schopnosti. 

 
STUDIJNÍ POBYT V NĚMECKÉ PIRN Ě 

 
 Ve dnech 11. až 13. října jsem se zúčastnila studijního pobytu v německé Pirně. 
Přestože cesta vlakem trvala 6 hodin a byla velmi zdlouhavá a únavná, samotný pobyt nás 
nezklamal. Samotné město Pirna je totiž velmi krásné a má bohatou historii. Nejvíce se nám 
líbil velkolepý střed města. 

Ubytováni jsme byli na studentských kolejích, v pokojích se 3, 4 nebo 6 lůžky. 
Doprovázely nás pí. profesorky Horáková a Laslová a celou dobu se nám věnovali i dva 
němečtí průvodci – Wolfgang a Rigo. 
  Hned první večer nás vzali zahrát si bowling a popovídat si s německými studenty. 
Příští den nás čekala prohlídka města a přednáška v místní zdravotnické škole. Tato přednáška 
byla velmi zajímavá, neboť jsme díky ní získali mnoho poznatků o zdravotnictví v Německu. 
Na večer pro nás němečtí studenti připravili grillparty, na které jsme se nejvíce bavili učením 
místního tance. Při konverzaci se studenty jsme měli možnost zlepšit si němčinu a nazmar 
nepřišla ani znalost angličtiny.  

Poslední den nás doslova vytáhli do hor. Ve 13 hodin jsme se dostali k cíli naší cesty, 
rozloučili jsme se s našimi průvodci a nasedli do vlaku směr Brno, kam jsme dorazili kolem 
půl sedmé večer. 

 T.Mifková, 2.L  
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Protože bychom neměli zapomínat na historii naší země, a to ani na tu nedávnou, využili jsme 
pozvání na setkání s politickými vězni a připomněli si tak jejich mnohdy tragické osudy 

a osobní statečnost. 
 

 
 

FÓRUM KPV ČR BRNO 2008 
 
 Dne 30.9.2008 v 10 hodin se v Brně, v sídle veřejného ochránce lidských práv, 
uskutečnilo fórum, které pořádala Konfederace politických vězňů na téma Komunismus = 
nacismus s podtitulem Pohromy 20. století. 
 Fórum mělo 2 části. V první části, která začala v 10 hodin a skončila ve 12 hodin 
vystoupila řada přednášejících se svými příspěvky. Nejpoutavější byl přednes rektora MU, 
PhDr. Petra Fialy, a Ing. Roberta Kotziana. Dále vystoupil například poslanec Petr Duchoň 
nebo Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR.  
 Po přednáškách následoval hodinový raut. Poté přišla na řadu druhá část fóra, a to 
litevský film The Soviet Story – Příběh rudého zla, dokumentární film, který věrohodně 
srovnává zločiny komunismu a nacismu. Film byl opravdu strhující a místy vyrážel dech.  
 Fórum bylo určitě úspěšné, protože poskytlo nový a pravdivý pohled na éru nacismu 
a komunismu. 
 
                                                 N.Svojsíková, 2.L 
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V pořadí další zajímavou akcí, kterou škola pořádala, byla konference o stárnutí a o stáří. 
Protože čas je neúprosný a nikdo nebude mladý věčně, uvítali jsme i tuto příležitost, abychom 
se dozvěděli, co nás v budoucnu čeká. 
 
 

KONFERENCE „AKTIVNÍ STÁ ŘÍ“  
 
 Dne 25. září se naše třída 2. L zúčastnila konference na téma „Aktivní stáří“. Tuto 
konferenci zahájila paní ředitelka, PhDr.Jarmila Kelnarová PhD., která se věnovala tématu 
„Emoce pomáhajících profesí“. Z její prezentace vyšlo najevo, že se musíme pacientovi 
aktivně věnovat, tedy povídat si s ním, snažit se být na pacienta vždy milí, i když to ne vždy 
bude možné, že musíme pacientovi aktivně naslouchat, dát mu najevo naše emoce, sdílet 
s ním radost a snažit se vypadat vyrovnaně. Pacient prostě musí vidět, že nám na něm záleží   
a musí mít v nás důvěru. 
 V další prezentaci měl slovo pan profesor Hegyi, od kterého jsme se dozvěděli,         
že úmrtnost ve skupině s nejnižším příjmem byla 2x vyšší než ve skupině nejbohatších. Pan 
profesor nám také představil spoustu grafů a průzkumů, ze kterých vyplývalo, že české 
zdravotnictví na tom moc dobře není ve srovnání třeba s Irskem. Z výzkumů vyšlo najevo,    
že na zdraví má největší podíl chudoba, vzdělanost, zaměstnanost a životospráva. Také nám 
byly odhaleny nejčastější příčiny úmrtí – byly to z 53 % kardiovaskulární onemocnění,         
z 22 % nádory, z 6 % respirační problémy, z dalších 6 % zažívací potíže, posledních               
6 % měly na svědomí externí potíže a zbytek, tedy 7 %, tvořily ostatní nemoci. 
 Výzkumná šetření dále odhalila, že nejčastější způsoby násilí na seniorech jsou: 
zneužívání, zanedbávání a týrání. 
 Konferenci zakončila prezentací o aktivním stáří Mgr. Zuzana Číková, která nás 
seznámila s výsledky svojí ankety. Anketu rozdala 300 seniorům starším 60 let. Lidé, kteří    
se účastnili ankety, měli kdysi různá povolání, různé zájmy, žili na odlišných místech apod.  

Z výsledků bylo zjištěno, že lidé, kteří dříve těžce pracovali (např.horníci), se nyní 
zabývají méně namáhavými činnostmi jako jsou čtení, sledování TV, a lidé, kteří dříve 
vykonávali lehčí práce, dnes provozují namáhavější koníčky, např. sportují. 

Myslím si, že tato konference byla velmi zajímavá a poučná a že spousta zjištění        
se nám do budoucna bude hodit!  
 
        Nikola Repková, 2. L 
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Ovládat tanec je dnes společenská nutnost. Tanec je prostředkem ke vzájemnému sblížení 
obou pohlaví. Abychom se mohli s někým sbližovat, musíme alespoň částečně tanec ovládat. 
Tančit se učíme především v tanečních, odkud máme spoustu zážitků a rádi se o ně s vámi 

podělíme. 
 

MOJE PRVNÍ TANE ČNÍ 
 

Už doma jsem od mamky slýchávala, jak jsou taneční super a že nejsou jen o stresu, 
počítání každého kroku, přemýšlení o tom, co si vzít na sebe, nebo jestli pro mě vůbec někdo 
přijde. Taneční jsou prý krásné chvíle, na které se vzpomíná i po letech s úsměvem. Poznám 
prý plno nových lidí a budu se těšit na krásné plesy, na kterých si my holky budeme připadat 
jako princezny. Hned, jak jsem se doslechla o přihlášení do kurzů, vůbec jsem neváhala. 
Domluvili jsme se celá třída, přihlásili se a společně se těšili, až to všechno krásné začne. 
Rok uplynul jako voda a informace o zahájení našich tanečních kurzů jsme měli před sebou. 
Už jsem se nemohla dočkat, určitě v každém z nás bylo nějaké napětí, jaké to asi bude, co si 
vezmeme na sebe a plno dalších otázek. 
Na zahájení našich prvních tanečních jsme se jako třída domluvili, že půjdeme všichni 
společně. Sešli jsme se na hlavním nádraží a odjeli tramvají na dané místo. Byl to pěkný 
pocit, všichni byli krásně oblečeni a slavnostně naladěni. Vyslechli jsme rady od paní 
Buryanové, jak bude vše probíhat, zhlédli jsme ukázky profesionálních tanečníků a už jsem se 
těšila, až začneme tancovat i my. Sice tancuji plno let ve folklórním  souboru, ale chtěla bych 
se naučit i jiné tance, než je polka a valčík. 

Další týden byl za námi a přede mnou už byla jen a jen první hodina tanečních 
a otázka, co si mám vzít na sebe. Doma jsem vyházela celý můj i mamčin šatník a procházela 
se v jednotlivých modelech před zrcadlem, stále jsem ale nevěděla, co si vzít na sebe. 
Nakonec zvítězila sukně a bílý korzet. 

„A už je to tady,“ ozývalo se ze všech stran, když už jsme stáli před stadionem, kde 
měla být první hodina. Kluci to nijak neřešili, oprášili svá kvádra, vytáhli z kapes kravaty, 
oblékli bílé košile, které jim maminky vyžehlily, a postávali v hloučku u šaten s klidem 
anglických gentlemanů. My holky jsme se chtěly líbit, a tak jsme se naposledy upravily 
a vstoupily do hlavního sálu. Vešly jsme první, sedly si, ale po chvíli, kdy se na nás 
pořadatelé divně dívali, jsme si říkaly, co se děje. Poté nám paní oznámila, že sedíme na 
straně, na které se budou potit a třást kluci. Tak jsme se rychle přesunuly na protější stranu 
a dělaly, že jsme neviditelné. Za chvíli přišli kluci, ale žádný pot a třasot jsme na nich 
nezpozorovaly. Přišla i paní Buryanová a moje první hodina tance byla tady. 

Taneční nejsou jen o tom, abychom se naučili základní kroky, ale také společenskému 
chování a konverzaci. Každý ihned pochopil, že ve společenském oděvu se nedá sedět 
shrbený a s roztaženýma nohama. Následovalo rozdělení do párů, ale nikomu se nechtělo 
zvedat, každý byl jak přilepený k židli. Kluci nás tedy postupně vyzvali na parket a měli jsme 
vést rozhovor. Nikdo nikoho neznal a každý se červenal. Já jsem ovšem nemusela, v pořadí na 
mě vyšel spolužák Roman, a tak nám konverzace rozhodně nevázla. Probrali jsme i počasí 
a náladu v sále. Prvnímu partnerovi, se kterým jsme odtančili svoje první krůčky, máme 
koupit bílý kapesníček do saka a on nám nějakou sladkost. „Holky, stačí vám kostka cukru?“ 
ozvalo se přes sál a my se začali smát. To největší napětí a obavy z nás spadly. Začali jsme 
s jednoduchými kroky, ale musím říct, že i těm, kteří doposud netušili, co je to společenský 
tanec, to šlo výborně. Dokonce jsme si museli i zatleskat. 

Měla jsem dobrý pocit z toho, že jsem se přihlásila. První taneční hodina skončila 
a my se rozešli domů sdělit rodičům a kamarádům své první zážitky a dojmy. Bylo to super, 
už se moc těším na příští týden, až se holky zase změní v dámy a kluci v příjemné společníky. 

 

J.Švagriková, 2.L 
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Taneční hodiny jsou nejen školou tance, ale i společenského chování. V následujícím 
testu si můžete ověřit, zda byste jako lvice a lvi salónů obstáli. 

TEST SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ  
1. Skupina lidí může mít i své podskupiny, někdy také nazývané:  
 
a) kliky, b) hřeby, c) okna. 
 
2. Sociální komunikace začíná nejdříve v případě prvního osobního setkání:  
 
a) prostřednictvím slov, b) potřesením ruky, c) beze slov. 
 
3. Nejdůležitějším prvkem při osobním setkání jsou:  
 
a) oči, b) ruce, c) nohy. 
 
4. První dojem o člověku činíme během prvních pár:  
 
a) hodin, b) minut, c) vteřin. 
 
5. Při vyrovnaném hovoru dvou rovnoprávných lidí jeden z nich mluví:  
 
a) mnohem méně než druhý, b) stejně jako druhý, c) mnohem více než druhý. 
 
6. Z mluveného projevu si nejdéle pamatujeme informaci, která byla: 
 
a) úvodní, b) prostřední, c) poslední. 
 
7. P.S. na konci dopisu znamená:  
 
a) tajné, b) jen pro tebe, c) po napsaném. 
 
8. Pokud jdou dva lidé na ulici vedle sebe, je čestnější místo:  
 
a) vpravo, b) vlevo, c) nezáleží na tom. 
 
9. Cínová svatba se slaví po trvání manželství:  
 
a) 10 let, b) 20 let, c) 25 let. 
 
10. Při klasickém párovém tanci by měl vést pár:  
 
a) partner, b) partnerka, c) oba. 
 
11. Návštěva u vás doma by si měla boty:  
 
a) zout a chodit v ponožkách, b) přinést si přezůvky a do nich se obout, c) nechat si boty na nohách. 
 
12. Kravata je ve srovnání s motýlkem:  
 
a) významnější, b) méně významná, c) nedá se srovnávat. 
 
Odpovědi: 1 a, 2 c, 3 a, 4 c, 5 b, 6 c, 7 c, 8 a, 9 a, 10 a, 11 c, 12 c 
 
Pokud máte správně zodpovězeno víc než 8 otázek, vaše orientace v oblasti společenského chování je velmi dobrá. 
Pokud zodpovíte méně než čtyři otázky, kupte si odbornou publikaci a studujte. Vyplatí se to! 

 
 
 
 

 



VIRUS ČÍSLO 1 2008/2009 

 

12 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 7/9 

 

Že nemáte rádi podzim? Po přečtění tohoto textu si ho zamilujete! 
PODZIME ČEK 

 
Když se znenadání, jen tak ze dne na den stane, že se zeleňoučké kopule různých tvarů 

a velikostí změní na nádherně se červenkající  a usmívající se stvořeníčka v krajince, poznáte, 
že se něco dějinká. Určitě si někdo z vás položil otázečku: „Kdopak za to může? Kdo způsobí 
to, že se škareďoučký a dešťivoučký podzim změní v krásně vyhlížející krajinku? Nemyslíte, 
že by za to mohli třeba skřítečci?“ 

 Třeba takoví, co vylézají jenom v noci za úplné tmy s kyblíčkama a štětečkama 
a natírají pečlivě každý lísteček jednotlivých stromečků. Každý lísteček by bylo takové  jejich 
maličké dílečko. A bylo by to úžasňoučké - každý maličký mužíček by měl svůj kyblíček 
a čepičku přesně stejné barvy, jakou by měl na starosti. Úplně si představuji jejich maličká 
tělíčka vyšňořená v roztomile zelených gaťatech a tričinko je také úplně prťavoučké 
a pruhované, aby se trošičku podobali námořníčkům. Tož to víte, to je taková trpasličí móda! 

Budou to jistě velice pečlivoučká stvořeníčka, která si dají záležinkat na každém 
místečku, na každém lístečku. A kde asi tak dělají hají? Tak na tuhletu otázečku bude 
těžkoučká odpověď. V noci lidičky totiž dělají hají. Neviděli jste je přesto někdo? Nikdy jste 
nezahlídli jejich nosánek čouhat z travičky nebo nějakého dobře schovaného 
a nenápadňoučkého místečka? 

Všichni z nás už jsou téměř nebo úplně dospěloučcí, tudíž by bylo zvláštňoučké, 
kdyby se nám to opravdu poštěstinkalo, kdybychom tyhle malinkaté mužíčky někdy potkali. 

Nicméně dnes jsem ráda, že zeleňoučké lístečky hnedka nepadajinkají na zem a že se 
krásňoučce obarví do růzňoučkých barviček a teprve potom se uráčí spadnout na tu 
krásňoučkou a vlahoučkou podzimní travičku. Taková romantická chvilička se může zažít 
pouze v tenhle pěkňoučký čas.  

Mějme rádi podzimeček! 
 

M.Matušková, 2.L 
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Doufáme, že naše poezie nikoho nezabije, ale vyléčí z podzimních chmur a depresí. 

PODZIMNÍ POEZIE  
 
PODZIM  (S.Černohlávková) 
Vítr studí širá pole, 
stromy mají větve nahé. 
Dny se krátí a noc vládne, 
podzim totiž pěkně zábne. 
 
Čas nám plyne trochu líně, 
mlha bloudí po krajině. 
Sem tam spadne sprška deště, 
užijme si světla ještě. 
 
PODZIM  (M.Burianová) 
Podzim je tu zase, 
chodí vždy ve stejném čase. 
Po prázdninách, po létě, 
po zemi i po světě. 
 
Podzim plno barev má, 
žlutá, hnědá, červená. 
Draky pouštět chodíme, 
u toho se bavíme. 
 
Ze stromů nám listí padá, 
zvěř si zásoby na zimu hledá. 
Za chvíli jsou tu Vánoce, 
podzim přijde zase v příštím roce. 
 
PODZIM  (R.Šeptun) 
Podzim barvami se zdobí, 
listí též se parádí. 
Léto v dáli zase mizí, 
tohle vám snad nevadí. 
 
Houby rostou jako divé, 
kaštanů je taky dost. 
Trháme je pro zvířátka, 
také dětem pro radost. 
 
PODZIM  (N.Repková) 
Podzim přišel k nám, 
střevíčky mu dám, 
s ním však přišla zima, 
všude číhá rýma. 
 
Donesl i deštík, 
pořiďme si deštník. 
Listí padá ze stromu, 

schovejme se do domu. 
 
Vítr fouká víc a víc 
a já nevím, co dál říct. 
Snad tři slova na závěr: 
domů rychle uháněj. 
 
PODZIM  (B.Jadrná) 
Podzime, podzime, 
jsi velmi milý, 
i když nám sluníčko svítí jen chvíli. 
 
Měsíc říjen – to je věc! 
Zrána chladno, 
znáš to přec. 
 
Podzime, podzime, 
každý Tě vítá, 
chlapec i děvčátko, 
drak, co si lítá. 
 
PODZIM  (T.Mifková) 
Každé dítě na podzim 
pouští svého dráčka, 
každý z nich je originál, 
vlastně jako značka. 
Značka, která napoví, 
co má dítě rádo, 
ale letos na podzim  
je jich ještě málo! 
 
PODZIM (P.Málek) 
Už se zase barví listí, 
do červena , do zlata, 
vítr fouká, silně sviští, 
na zemi plno bláta. 
 
Slunce ještě svítí 
téměř každý den, 
do pavoučích sítí 
list je zapleten. 
 
Vítr mírně pofukuje, 
nad loukou i nad polem,  
drak ve vzduchu poletuje, 
my ho pilně sledujem. 

studenti 2. L
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU  

Inzulin 

Čtrnáctiletý chlapec, který dostal 23. ledna 1922 injekci inzulinu, byl ... 
(tajenka), jemuž zachránil život objev britských biochemiků G. Bantinga 
a J. J. R. MacLeada. Těmto dvěma vědcům byla udělena Nobelova cena za 
fyziologii a medicínu r. 1923. Strukturu inzulinu zkoumal i F. Sanger 
a jeho práce v tomto oboru byla oceněna Nobelovou cenou za chemii v r. 
1958. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VODOROVNĚ: A. Úlomek z rozbité nádoby; šachová figura. - B. Dravec; 
trouba. - C. Druh papouška nestora; český prozaik. - D. Hájová bylina; 
kromě toho. - E. Doušek; svírat. - F. Řadová číslovka; části hlavy; 
ozvěny. - G. Polokulová klenba; soupeř. - H. Kolem; surová nafta. - I. 
Západočeské město; představený kláštera. - J. Zlořečeně; Krokova dcera. 
- K. Památníky; mořská vydra.  

SVISLE: 1. Dravec; Evropanka. - 2. Elektrika (slangově); opuchlina; 
anglicky "všechno". - 3. Vodní tok; předák; západočeské město. - 4. 
Značka cizích lyží; pouzdro na šípy; mužské jméno. - 5. Tajenka. - 6. 
Moučka z kurkumy; světadíl; vojenská jednotka. - 7. Shon; tohoto dne; 
značka německých aut. - 8. Setiny hektaru (slovensky); stav nehlučnosti; 
část nohy. - 9. Skrblictví; mučitel.  

Zdroj: Panoráma křížovek 3/2002, str. 58.  

Řešení : PRVNÍ ČLOVĚK 
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Těm z vás, kteří  nestíháte z různých, často velmi závažných důvodů, začátek výuky 
a přicházíte do školy až po zvonění, poradíme. Pokud si vyberete některou z následujících 
omluv, vaše třídní roztaje jako sněhová vločka. 

VTIPY  
NEZAVINĚNÉ ZPOŽDĚNÍ 
„Pro č jsi v čera přišel pozd ě do školy?”  
   „Ujelo mi auto.” 
 
SILNÁ RÝMA  
   „Celý týden jsem byl nastydlý,”  naříká student, „a ten test ze zem ěpisu mému 
zdraví moc nep řidal!” 
 
NESLÝCHANÁ ZAPOMN ĚTLIVOST 
   Petr se na začátku hodiny omlouvá, že nemá sešit, učebnici, ani žákovskou knížku. 
   „Jak jsi mohl zapomenout sešit, u čebnici a ješt ě k tomu žákovskou?”  diví se 
učitel. 
   Vysvětlení je jednoduché: „Nechal jsem si doma aktovku.”  
 
NEVHODNÉ PROSTŘEDÍ 
   Ve škole mi bylo špatně... a venku moc hezky. 
 
DOPORUČENÁ ABSENCE  
   Učitelka si zavolá ke stolu Pepíčka: „Pro čpak jsi v čera nebyl ve škole?”  
   „Říkala jste, že kdo nebude mít domácí úkol, a ť se tady ani neukazuje!” 
 
ČEKÁNÍ S KOŠEM  
   Přišel jsem pozdě, protože jsem čekal s košem, až bezdomovci vyberou popelnici. 
 
MATEMATICKÝ HENDIKEP  
   Jak můžu dojít ke správnému výsledku, když mám zlomenou nohu? 
 
PŘEHOZENÉ ZADÁNÍ 
   Že jsi omylem napsal místo cvičení 1 na straně 136 cvičení 136 ze strany 1, to Ti, 
Horáčku, určitě neomluvím! 
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