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Ze života školy
Milé čtenářky a milí čtenáři školního časopisu GRANÁT!
Všichni se těšíme na jaro a teplejší dny. To ovšem zároveň znamená, že se velmi krátí doba přípravy na maturitní 
zkoušky, případně zkoušky závěrečné u zkráceného studia. Je potřeba napnout všechny síly a ještě zintenzivnit 
pracovní tempo. Odměnou všem bude nádherný pocit úlevy, až to budete mít za sebou.
Život ovšem přinese daleko těžší zkoušky a situace. Maturita je jeden z prvních závažných testů, jak jste pro reálný 
život připraveni. Je třeba nepodcenit přípravu a nabyté znalosti uplatnit ve správný čas a na správném místě.
Žáci v ostatních ročnících pak mají ještě pár měsíců času, jak se vyrovnat s nástrahami probírané látky, písemek 
a zkoušení.
Věřím, že všichni si zároveň s přípravou do školy užívají všech radostí života . A tak to má být.
Za redakci časopisu GRANÁT

Mgr. Pavla Axmanová

Loučení
Na konci ledna jsme se slavnostně rozloučili s dlouholetou kolegyní, 
pracovnicí studijního oddělení, Yvetou Albrechtovou, která odešla 
do důchodu. 

Yveta nám všem mnohokrát pomohla, když jsme tápali a bloudili 
v Bakalářích. Vždy si věděla rady, jak a kde najít potřebné údaje a jak 
napravit už způsobené zmatky .

Určitě se ještě potkáme na společných akcích. Nebo v okolí školy, 
Yveta bydlí opravdu blízko…
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Co máme letos za sebouKaligrafie  (z hodin českého jazyka)
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Ze života školyKaligrafie  (z hodin českého jazyka)
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Ukázky prací
výběr prací žáků 2. ročníku

Předměty ICT a TYP

2018—2019
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Josefská 16 – Brno

+420 123 456 789
info@mr.chocolate.com
www.mr.chocolate.com

DIANA RATAJOVÁ
diana.ratajova@seznam.cz
+420 776 866 969

P E T R  K O L O U C H
ředitel společnosti

Tel. číslo: +420 123 456 789
Email: petr@seznam.cz

C H O C O L A T E

Ukázky prací
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Ve dnech 5.1.–12. 1. 2019 jsme se zúčastni-
li lyžařského výcviku v Herlíkovicích. Byl to 
zájezd plný zážitků a jsem si zcela jistá, že 
na něj jen tak nezapomeneme. Start byl 
rychlý a první den opravdu hektický. Balení, 
odjezd, následné vybalování, létající batohy 
a spousta chaosu, dokud jsme se neubyto-
vali. Pokoje nebyly zrovna velké, obzvlášť 
když nás tam bylo sedm, ale o to více tam 
bylo srandy. Den následující už byl o něco 
uvolněnější a nastal ten pravý čas jít na svah. 
Po prvním rychlém vyjetí kopce na kotvě (já 
s trochu rozklepanýma nohama a křečovitě 
se držíc tyče), jsme se dostali na vrcholek. 
Poté následovala malá rozcvička a mohli 
jsme vyjet. Samozřejmě jízdy jsme obohatili 
pár unikátními pády. Prolyžovali jsme celý 
den a znaveni jsme lehli do postele. Každé 
ráno jsme též, i když někteří v polospánku, 
absolvovali ranní rozcvičky s panem uči-
telem Smrčkem a náramně jsme si je užili. 
Celé dopoledne i odpoledne jsme lyžovali, 
ale i přes tak nabitý program jsme si dokáza-
li udělat čas a posedět s přáteli. Týden utekl 
a přišel čas se loučit. Jsem šťastná, že jsem 
‚lyžák‘ strávila s tak úžasnými lidmi a učiteli 
a vždy, když někoho z nich potkám na chod-
bě, tak se mi ty úžasné vzpomínky vrací zpět 
a vše prožívám úplně od začátku. 

Tereza Novotná, 1.B

Lyžařský výcvikový kurs
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Maturitní ples 4A
Náš maturitní ples
Už od začátku čtvrťáku jsme přemýšleli, jak důstojně ukončit ty čtyři 
roky strávené v prostorách naší školy. Chtěli jsme poděkovat všem, 
kteří nám ty dny zpříjemňovali, učitelům, vedení, zaměstnancům 
školy. Nejvíce jsme se ale těšili sami na sebe, vždyť na maturitní ples 
vzpomíná každý celý život. Přípravy samotného plesu byly velmi 
hektické a rozhádané, kdyby se toho neujala paní Večeřová, tak by 
to asi moc nedopadlo. Naštěstí se vše stihlo včas. 

A tak se 11. ledna 2019 v 19 hodin otevřel sál Dělnického domu 
v Židenicích. Většina z nás byla nervózní, měli jsme před zraky více 
než 300 lidí nastoupit a předvést (celkem málo nacvičené) slavnost-
ní zahájení. Když začala hrát hudba, většina rodičů plakala, hlavně 
mámy. Všichni jsme to zvládli a mohla začít zábava. Parket a samo-
zřejmě oba bary byly plné hned od začátku. V 9 hodin, jak bylo v har-
monogramu, začalo slavnostní stužkování a šerpování maturantů. 
Každý si mohl vybrat písničku, kterou mu zahráli. Bylo to našich 
dvacet sekund slávy, všichni na nás koukali. Šerpování vyvrcholilo 
proslovy učitelů, které zněly tak dojemně, že rozbrečely spoustu 
z nás. Zábava potom pokračovala, tancovalo se, zpívalo, slavilo… 
Obavy z volby kapely byly zbytečné, hráli skvěle. Chvilku před půl-
nocí byl čas na tři půlnoční překvapení. Každý je pojal jinak, možná 
to vypadalo blbě, možná ne, ale každopádně jsme si je užili. Nejlepší 
– to čtvrté – překvapení bylo ale překvapením i pro nás. Páni učite-
lé Seman a Smrček nacvičili svoje vystoupení. To bylo jednoznačně 
nejlepší a také sklidilo patřičný úspěch. Po jejich vystoupení, ještě ve 
slušivém oblečku, vyhlásil pan Seman hlavní výhry tomboly. Ostatní 
ceny si lidé vyzvedávali během celého večera. 

No a co bylo potom, od půlnoci až do rána? Co se stalo na plese, 
zůstane na plese!  Každopádně jedno je jasné, byl to nejlepší ve-
čer, jaký jsme si mohli přát, a všichni doufáme, že tato nová tradice 
přetrvá i do dalších let.

Lukáš Dolíhal, 4A
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Náš maturitní ples


4A
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Maturitní ples 4B

Celé čtyři roky někteří z nás přemýšleli, proč na naší 
škole nebyl nikdy maturitní ples. Přišlo nám to ško-
da. Proto vznikl nápad, že první (a možná i posled-
ní) ples, bude zrovna ten náš. Zhruba v půlce října 
pár jedinců toto téma nadhodilo. Po dlouhých ne-
shodách, jestli ples či jinou formálnější akci, vyhrál 
maturitní ples. Na začátku nikoho z nás nenapad-
lo, že to zabere až tolik úsilí a času. Celá příprava  
trvala zhruba tři měsíce. Od vybírání sálu, pláno-
vání programu, přes trénování půlnočního překva-
pení, zajištění tomboly až po sehnání sponzorů. 
S organizací nám pomáhala paní Večeřová, za což 
jí patří velké díky. Než jsme se nadáli, tři měsíce 
utekly jako voda a přišel den D. V den plesu část 
žáků přišla do Dělnického domu v Brně-Židenicích 
pomoct s výzdobou. 

Ples začal v 19.30. V 21.00 přišlo na řadu šerpování 
a poté volná zábava. Večer byl prokládaný prodejem 
lístků do tomboly a následně jejím vyhlášení. O půl-
noci každá třída předvedla půlnoční překvapení, 
které si připravovala. Na závěr nám zatancovali pan 
učitel Smrček a pan učitel Seman. Ples skončil kolem 
půl třetí. Za sebe můžu říct jediné: Ač jsme měli chví-
le, kdy jsme si říkali, proč jsme to vůbec navrhli, zpět-
ně toho vůbec nelituji. Ba naopak. Na ten večer budu 
ještě dlouho vzpomínat. Doufám, že tento ples, kte-
rý jsme uskutečnili, nebyl poslední. 

Adéla Bochníčková, 4B 
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11. leden 2019
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Maturitní ples P4

Začátek nového roku se nesl v duchu zábavy. 
Všechny tři třídy čtvrtých ročníků se zúčastnily 
vůbec prvního maturitního plesu Střední školy 
grafické. Ten proběhl v pátek 11. 1. v Dělnic-
kém domě v Židenicích. Příprava plesu jako 
takového byla náročná pro všechny zúčastně-
né, ale celkový výsledek stál za to. Myslím, že 
nikdo nečekal, že by náš maturitní ples mohl 
být takový, jaký byl. V nemalém počtu se sešli 
žáci a učitelé z celé naší školy a společně tento 
slavnostní večer oslavili. Na začátku plesu pro-
běhl slavnostní nástup všech tříd maturitních 
ročníků. V průběhu večera došlo na šerpování 
jednotlivých maturantů, které doprovázela je-
jich oblíbená písnička a jako třešničku na dortu 
mohli zúčastnění zhlédnout půlnoční překva-
pení, rovněž od všech tří tříd. Po půlnočních 
překvapeních však přišlo ještě jedno vskutku 
nevídané překvapení. Páni Smrček a Seman 
totiž předvedli jejich vlastní taneční vystou-
pení, které pobavilo snad každého v sále. Po 
všech vystoupeních následovala taneční zába-
va. Na plese byla bohatá tombola a fotokou-
tek. Celý ples moderoval pan učitel Seman, 
který svou úlohu splnil na jedničku. Myslím, 
že nebudu lhát, když řeknu, že se tento večer 
povedl a zapsal se do paměti všem letošním 
maturantům. 

Vojtěch Balák, P4
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Ze života školyExkurze do S&K Label
Dne 8. 2. 2019 jsme navštívili firmu S&K Label, která sídlí v Kuřimi. 
Seznámili jsme se zde se všemi procesy výroby, které nám vysvět-
lili pracovníci výroby. Ukázali nám nejen flexotiskové stroje, ale i se 
sítotisk a digitální tisk, které firma má. Dvacet procent etiket, což 
je asi každý pátý výrobek, vyrábí právě S&K Label. Viděli jsme také 

DTP studio a výrobu fotopolymerových tiskových forem. Prohlídku 
jsme zakončili občerstvením, které nám bylo poskytnuto. Z exkurze 
jsme se vrátili spokojení a doufáme, že v budoucnu budeme mít po-
těšení se s touto firmou opět setkat.

Markéta Troppová a Petra Marinová, 3.C

Program :
10.00 
školení BOZP v jídelně – Vít Heinz

10.10 – 11.00  
1. skupina
přednáška Tomáš Ruibar a ev. Ota Schuster

2. skupina
prohlídka výroby Petr Odehnal, Martin Holčapek
 
11.00 – 11.50
2. skupina
přednáška Tomáš Ruibar a ev. Ota Schuster

1. skupina
prohlídka výroby Petr Odehnal, Martin Holčapek
 
11.50  
jídelna – svačina (obložená bulka) 

12.10 
rozloučení
 

Mgr. Vít Heinz, personální manažer
S&K LABEL spol. s r.o.

Blanenská 1860, 664 34 Kuřim
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Co máme letos za sebouPráce VKK
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