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Co je nového ve škole

Zase přišel Mikuláš!

5. prosince navštívila opět naši školu známá skupina. Čertovská sek-
ce byla tentokrát posílena o další jednotku, Mikuláš po nemoci byl 
poněkud oslaben a ten anděl taky vypadal trochu jinak…

Kraválu ovšem nadělali jako obvykle, vyzpovídali žáky i učitele a ti 
nejprofláklejší dostali uhelný make-up. Písničky a básničky, které po 
menším odporu museli dotyční předvést, pobavily zbytek třídy i sa-
motné vyslance nebes a pekla.

Milé žákyně, kolegyně a čtenářky 
a neméně milí žáci, kolegové a čtenáři!

Máme tu zase krásný adventní čas a s ním spojené obvyklé činnosti. 
Konec roku je vždycky výzvou k bilancování (co mám za sebou a co 
jsem dokázal/a, případně nedokázal/a). Začátek dalšího je obvykle 
ve znamení předsevzetí, která dříve či později částečně nebo úplně 
vyšumí .

Vánoce a vánoční prázdniny jsou příležitostí k setkávání rodiny 
a přátel, odpočinku od školních a pracovních povinností, obdobím 
hojného jídla a pití a rozloučení se se starým rokem. Také bychom 
se měli zamyslet nad pravým významem Vánoc – svátků klidu, míru 
a radosti.
Užijte si krásné Vánoce, odpočiňte si a na shledanou 
v roce 2020!

Za redakci GRANÁTU Mgr. Pavla Axmanová

Pozvání na 
Posezení zaměstnanců školy s kulturním 
programem dne 13. 12. 2019

Program: 
prohlídka Jurkovičovy vily
(Jana Nečase 335/2, Brno-Žabovřesky) 
1. prohlídka v 15.30 hodin
2. prohlídka v 16.00 hodin

Po prohlídce pohoštění 
v restauraci Rosnička
(Jana Nečase 966/1)
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Co máme letos za sebouOur trip to England
Dear readers
As you are opening the December issue of 
the school magazine I would like to invite 
you to pay attention to the English supple-
ment. While reading it you can experience a 
bit of England, where we travelled not only 
to improve our English skills but also to learn 
a bit of history, to explore the sea shore and 
to admire London with its stunning sights.

I personally was excited about the possi-
bility to get more practise in using everyday 
spoken English, moreover, I really enjoy to 
see our students´ interest in learning a fo-
reign language, so I hope they have made 
some progress. They were not only eager 
learners but they also approved to be relia-
ble young people and helpful friends.

I hope you will enjoy reading their short 
reports written in English as well as looking 
at the attached photos with brief comments.

Yours faithfully
Dagmar Kolářová

My wonderful week in England
In September 15 students of our school spent 
a week in Great Britain in the city called 
Bournemouth. We set out from Brno on Sa-
turday afternoon. On our way we picked up 
students from two other schools and next 

day before midday we arrived at our final 
destination which was the tiny seaside resort 
Bournemouth. On the same day we explo-
red the local Oceanarium then we went for a 
walk in the city center, finally, in the evening, 
we accommodated in our host families. 

I and two of my friends were staying 
with a large family with five kids, two dogs, 
three lizards, a cat and a rabbit. The pa-
rents’ names were Charlene and Daniell, 
their oldest son’s name was Jamie, he was 
18 years old, the second son was Alfie, he 
was 12 , middle one was 10 years old and 
his name was Matthew, the youngest bro-
ther’s name was Ben and he was 6. Their 
youngest child was 4-year-old girl named 
Danielle. They were all very nice, friendly 
and hospitable people.

From Monday to Wednesday we learned 
English at school in the morning and then 
we visited some tourist attractions like Sto-
nehenge, Salisbury, Corfe Castle, Beaulie-
au, Durdle Door and Lulworth Cove in the 
afternoon.

On Thursday morning we got up very ear-
ly, we said goodbye to the city and our host 
families and continued to London. There we 
went sightseeing. We saw the most impor-
tant places like Buckingham Palace, West-
minster Abbey, China Town, Soho, Trafalgar 
Square and Covent Garden. 

Back to Greenwich Village, where the bus 
was waiting for us, we sailed by boat. Surpri-
singly there were students from Prague on 
the board. 

Our way back to the Czech Republic was 
longer than we expected because our ferry 
was two hours delayed. We saw a lot of in-
teresting places as well as we improved our 
English skills and luckily arrived home safely.

Diana Ratajová 3B, 
edited by Dagmar Kolářová

Tuesday:The ruins of the former medieval abbey, Beaulieu Abbey./ Rozvaliny středověkého 
opatství

Sunday: On our way to England / Na cestě do Anglie
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Our trip to England in several words

So, where do I even begin?
Our trip lasted 6 days in total. From Saturday to Friday. 

Someone might say: you must have enjoyed it. Yes, of 
course I did. It was an amazing experience. But...I felt like 
someone snapped with his finger. A quick finger-snap...
and it was gone.

We didn’t travel alone, there were 2 other schools with us.
So let‘s begin.
Our ride through the Czech Republic and western Euro-

pe was safe, with no problems. When we arrived in France, 
we got on the ferry and crossed The English Channel.

When we arrived in the United Kingdom, we made a 
short city centre tour in the town of Bournemouth, which 
is located on the south-west coast of England. In the after-
noon we came back to the school building where we were 
picked up by our host families. 

I and my friend ended up in a very nice family, The Carrs. 
And to be honest, they were the best hosts we could have. 
They were so kind and friendly all the time. We could talk 
with them about anything, and that‘s what we did. Every 
night we talked about something that we had in mind at 
the moment.

Now let’s mention our daily routine: In the mornings we 
had English lessons at Cavendish School, in the afternoons 
we went sightseeing.

We saw many famous and nice places, like Stonehenge, 
Beaulieu (National Motor Museum) and many other pla-
ces. We also visited the city of London (which was beauti-
ful). We saw places like Trafalgar Square, Buckingham Pa-
lace, Tower Bridge, London Eye...basically every hot spot 
in London.

We left the UK on Thursday evening. Our way back 
home was safe and funny. If I could repeat this trip, I would 
definitely do it again because I‘ve made some new friends 
and I‘ve practised my English.

If there the school holds a language excursion to En-
gland next year, I will definitely join it.

Lubor Švábenský 1A, edited by Dagmar Kolářová

Wednesday: Stonehenge/ Stonehenge

Sunday: Summer cabins near the beach in Bournemouth./ Letní domky u pláže 
v Bournemouth.

Wednesday: 
Shopping in Salisbury is so exciting!/ Nákupy v Salisbury - jak vzrušující!
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Teachers are enjoying the morning tea in the Cavendish School garden, while their students are having classes./ Učitelé pijí ve školní zahradě čaj, 
žáci se učí anglicky.

Wednesday: Salisbury Cathedral, students are ready to see Magna Charta./ Katedrála v Salisbury, jsme připraveni vidět Magnu Chartu, 
první dokument zaručující lidská práva.
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Trip to England (Bournemouth 2019)

This year in September the students of graphic school travelled to 
England. Mrs Kolářová who teaches us Czech accompanied us. The 
journey was very long and tiring because we spent 24 hours on the 
bus. While we were sailing to Britain on a ferry we could enjoy the 
sunrise, which was a very lovely view.

 When we arrived at Bournemouth, we visited the local Oceana-
rium which shows sea animals from all over the world like sharks, 
exotic fish, turtles or penguins. Then we could enjoy the city centre 
with its shops. We bought tasty costa coffee in Primark. While we 
were drinking it, we were walking along the beach.

In the late afternoon we were picked up by our host family, which 
was very kind and friendly. We had pizza for dinner.

 Next day we walked to the meeting point. The bus picked us up 
and drove to Cavendish School. Our teacher David was very funny 
and I liked him. He always pronounced my name carefully.

In the afternoon we travelled to Corfe Castle and Lulworth Cove. 
Unfortunately the weather was bad and we got wet. 

On Tuesday after school we visited Beaulieau. There was a huge 
collection of vintage cars. I and my friend Adela liked the local train, 
so we bought coffee, hopped on the train and went to see the muse-
um and the garden from it.

The garden was so large. The trip was great and the sun was shining.
The last day at school we played some games with David and at 

the end he gave us certificates. 
On the same day we had a trip to Salisbury, where we admired 

the steep cathedral spire. From there we continued to the famous 
Stonehenge. The weather was perfect, so I really enjoyed the atmo-
sphere of the place. To remember the place I bought a box of choco-
lates with photos of Stonehenge.

On Wednesday evening we thanked our family, packed our lu-
ggage, ate delicious dinner and went to bed early because we had to 
get up very early on Thursday morning.

Thursday was a special day because we went to see London. We 
sailed by boat to Westminster. The students, who were eighteen, 
could walk in the centre without the guide and the teacher. The four 
of us walked and saw all well-known landmarks.

I think that we all enjoyed the trip. My English is a bit better. I 
had to speak with my host family, with the teacher at school, in the 
shops. I think it is a wonderful way how to learn English. I also made 
some new friends. I liked it very much.

Lucie Langová 3B, edited by her Czech teacher 

Students have just finished their English class./ Právě skončila výuka.

Monday: What a lovely rainy afternoon in England! Corfe Castle
Anglické počasí je proměnlivé. V dešti si prohlížíme Corfe Catle.
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Exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy (2.–4. října 2019)

Žáci 4. ročníků vyrazili spolu se svým pedagogickým doprovodem 
(J. Macenauerová, P.Axmanová) do hlavního města naší republiky. 

Odjížděli jsme ve středu 2. října 2019 dopoledne z Dolního nádraží 
a počasí bylo ještě celkem příjemné. Zato po příjezdu do Prahy se 
podmínky značně zhoršily, ochladilo se a začalo pršet. Takto to prak-
ticky pokračovalo až do pátečního rána, kdy déšť polevil. Kdo neměl 
deštník a teplé oblečení, měl velký problém.

Nenechali jsme se ovšem znechutit nepříznivými povětrnostními 
podmínkami a absolvovali jsme plánované kulturní zážitky (předsta-
vení v Činoherním klubu s P. Nárožným, N. Boudovou a O. Vetchým, 
návštěva výstavy mezinárodně oceňovaného grafika a ilustrátora 
Petra Síse v galerii DOX, výstava vítězných prací obalového designu 
Model Young Package v Galerii Czechdesign na Vojtěšské ulici.

V rámci prohlídky pamětihodností Prahy jsme absolvovali klasic-
kou Královskou cestu (za vytrvalého deště), pověděli jsme si základ-
ní informace o jednotlivých místech a poté, co jsme prošli Pražským 
hradem, jsme se zastavili v letohrádku Belveder. Tam jsme zhlédli 
velmi zajímavou expozici velkoformátových fotografií k 30. výročí 
pádu berlínské zdi a roku 1989 v bývalých zemích s komunistickým 
režimem. Součástí výstavy bylo také video z demonstrace na Národ-
ní třídě 17. listopadu 1989. 

Exkurze se (podle reakcí účastníků) líbila, ubytování (hostel na 
Karlově náměstí) bylo v pořádku a obě cesty vlakem proběhly bez 
problémů. 

Mgr. Pavla Axmanová
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Návštěva Vídně

Exkurze do Vídně 25. 11. 2019

V pondělí 25. listopadu se více než 80 žáků naší 
školy spolu s pedagogickým doprovodem vydalo 
na jednodenní exkurzi do Vídně. 

Vyrazili jsme v sedm hodin z Brna a poměrně 
hladce jsme přijeli do hlavního města Rakouska. 
Na místě jsme se rozdělili do dvou skupin. Větší 
část – zájemci o návštěvu mořského akvária Haus 
des Meeres s atrakcí krmení žraloků – vstoupila 
i s průvodcem do budovy, druhá část následova-
la průvodkyni do Přírodovědného muzea kousek 
opodál. Samostatně jsme si prohlédli všechno, co 
nás zajímalo, a v poledne se obě naše skupiny se-
šly a společně se vydaly na prohlídku města. Poča-
sí nám celkem přálo a tak jsme si užili procházku 
centrem s památkami, často spojenými s historií 
českého národa. 

Nakonec jsme měli ještě dostatek času navštívit 
adventní trhy a ochutnat místní speciality.

Po náročném dni jsme byli rádi, že se můžeme 
usadit do přistavených autobusů a vydat se smě-
rem k domovu.

Mgr. Pavla Axmanová



9



10

Na stánku naší školy podávali informace rodi-
čům a žákům učitelé teoretického vyučování, 
žáci a také zaměstnanci spolupracujících fi-
rem. Užitečná byla jistě účast našeho absol-
venta, aktuálně zaměstnance polygrafické 
firmy, který poskytoval informace jak z po-
zice bývalého žáka, tak z pozice současného 
zaměstnance z praxe. V prostorném stánku 
byly k dispozici náborové materiály, propa-
gační předměty a ukázky prací našich žáků. 
Na počítači byly také k vidění natočené spoty 
o oborech vzdělání, díky kterým si mohli ná-
vštěvníci stánku udělat lepší představu o je-
jich náplni. Nejvíce informací bylo poskytnuto 
o čtyřletých maturitních oborech Reprodukční 
grafik pro média, Polygrafie, Obalová techni-
ka, Tiskař a Technik dokončovacího zpracová-
ní tiskovin. Mezi návštěvníky se objevili i žáci 
končících ročníků středních škol, které oslo-
vila možnost absolvování jednoletého zkrá-
ceného studia na naší škole. Všem zájemcům 
jsme předali potřebné informace týkající se 
školních vzdělávacích programů jednotlivých 
oborů, podmínek přijímacího řízení, uplatnění 
absolventů. Zájem byl také o návštěvu školy 
na dnech otevřených dveří.

Poděkování patří žákům naší školy, kteří 
se velmi aktivně zapojili do komunikace jak 
s uchazeči o studium, tak s jejich rodiči.

Mgr. Dagmar Gallistlová

Festival vzdělávání
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22.–23. listopadu 2019



12

Odborné exkurze

Muzeum papíru a Ruční papírna ve Velkých Losinách
Dne 4. prosince 2019 se uskutečnila odborná exkurze, jejímž hlavním cílem byla 
návštěva Muzea papíru a Ruční papírny ve Velkých Losinách. Tohoto výjezdu 
se zúčastnili žáci tříd P2 a 4B, oboru Polygrafie. Pedagogický dozor zajišťovali 
Mgr. et Mgr. Zuzana Freislebenová, Bc. Jana Hladká, Bc. Blažena Kondelíková, 
Mgr. Barbora Látalová, Ing. Lada Požárová a Bc. Michal Robotka.

Odjezd do Velkých Losin byl v 7.30 hodin autobusem dopravní společnosti 
ČSAD Tišnov, spol. s. r. o. od budovy školy na ulici Šmahova. Sraz všech účastní-
ků se uskutečnil v jídelně školy, kde žáci obdrželi občerstvení na daný den. Cesta 
proběhla bez problémů, a tak jsme již v 9.30 hodin dorazili před budovu ruční 
papírny. Před prohlídkou začínající v 10.00 hodin si měli žáci možnost zakoupit 
dárkové předměty z originálního ručního papíru v tamní prodejně. Během ko-
mentované prohlídky jsme navštívili Muzeum ručního papíru, kde si žáci připo-
mněli znalosti týkající se historie výroby papíru a viděli dokument pojednávající 
o současném stavu ruční papírny. Pak se uskutečnila exkurze do výroby. 

V 11.20 hodin jsme se z Velkých Losin vydali na cestu do města Olomouc. 
Následovala společná procházka centrem města a poté krátký rozchod. Z Olo-
mouce jsme odjížděli v 14.35 hodin a do Brna jsme přijeli o půl čtvrté.

Ing. Lada Požárová
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Odborná exkurze

Exkurze do tiskárny Top tisk

V pondělí 25. 11. jsme se celá třída P1 i s naším skvělým třídním uči-
telem Petrem Broučkem a paní učitelkou Kondelíkovou vydali do 
tiskárny Top tisk, kde nás jeden ze zaměstnanců provedl celým pro-
cesem výroby krabiček. 

Začalo to u potiskování papíru a pak následovalo vysekávání zá-
kazníkem zvolené velikosti krabičky. Stroj vysekané krabičky ohnul 
tak, aby se daly dobře převážet a nezabíraly moc místa.

Druhou půlku exkurze jsme strávili vlastnoručním skládáním kra-
biček, což nás velice zaujalo a všem (až na výjimky) se podařilo kra-
bičku složit.

Exkurze nás bavila a doufáme, že budou i další zajímavé akce.

Nella Sáňková, Emma Hayduk, P1
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Gaudeamus

Veletrh 
pomaturitního vzdělávání 
GAUDEAMUS

Podobně jako v minulých letech, 
tak i letos v říjnu se vydali naši 
čtvrťáci na veletrh Gaudeamus. 
Žáci navštívili nejen stánky vysta-
vujících škol, ale také doprovodné 
programy, prezentace vysokých 
škol, Poradenské centrum. V Tes-
tovacím centru měli možnost vy-
konat elektronicky test studijních 
předpokladů. Naši žáci také oce-
nili, že jejich dotazy zodpověděli 
přímo stávající studenti jednotli-
vých škol. Věřím, že návštěva ve-
letrhu pomůže čtvrťákům v roz-
hodování, jakou cestou se vydat 
po úspěšném složení maturitní 
zkoušky.

Mgr. Dagmar Gallistlová, 
kariérová poradkyně

Zde jsou ohlasy některých žáků třídy 4A:

„Veletrh Gaudeamus je velmi užitečná akce a doporučuji všem studentům ze své vlastní zkuše-
nosti, aby si tam zašli. Pořádá se proto, aby pomohl středoškolákům rozhodnout se o pomaturit-
ním studiu. Mě přesvědčil o tom, že zkusím pokračovat v dalším studiu.“ 

Jakub Šíbl

„Návštěvu tohoto veletrhu hodnotím velice kladně. Věřím, že pomohl všem, kteří stále tápali při 
volbě pomaturitního studia. Pomohl jim touto cestou si zodpovědět na otázku Kam po maturitě?“ 

Nela Dostálová

„Já osobně jsem jako první navštívila stanoviště vysokých škol v Anglii. Hovořila jsem jak s jejich 
zástupci, tak se zprostředkovateli. Celý systém studia mi vysvětlili a vyměnili jsme si kontakty. 
Poté jsem navštívila prezentace, např. VUT. Celý veletrh byl pro mne velice přínosný a pevně 
věřím, že i pro mé spolužáky. Získali jsme cenné informace a celý den si užili.“ 

Josefína Petrášová

„Na začátku dne jsem ještě vůbec nevěděla, kam půjdu a jestli bych vysokou školu zvládla. Pro-
šli jsme si to s naší skupinkou celé a myslím, že jsme se dozvěděli vše, co jsme chtěli i co jsme 
nechtěli. Byla to docela vyčerpávající akce, ale teď už vím, že chci jít studovat na Univerzitu Par-
dubice, a tak se té budoucnosti bojím o něco míň. Nejvíce na mě totiž zapůsobily rozhovory 
se studenty, kteří nám řekli, jak to na škole skutečně chodí. Jsem moc ráda, že jsem ten čas na 
Gaudeamu strávila.“ 

Aneta Štípová
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Přejeme Vám radostné prožití 

ván očních svátků a úspěšné 

vyk ročení do nového roku .

Přejeme Vám radostné prožití 

ván očních svátků a úspěšné 

vyk ročení do nového roku .


