
GRAFICKÉ NOVINY A TISK |  www.ssgbrno.cz

ŽÁKOVSKÝ

PARLAMENT

ÚSPĚCHY 
NAŠICH ŽÁKŮ 
V SOUTĚŽÍCH

GRANAT

PROJEKTOVÝ

DEN

OLEKSANDR 
ZASKOTSKYY
- INTERVIEW

duben
2022

autorka obálky: Denisa Dančová (GZ)



2

STŘEDNÍ ŠKOLA GRAFICKÁ #ssgbrno DUBEN 2022

Krásné 
jarní dny 
všem!
Snad už to jaro doopravdy 
přijde a vydrží! Ať nás 
aspoň počasí potěší, když 
už je situace kolem nás tak 
pochmurná!

Soucítíme s trpící Ukrajinou 
a fandíme jí, v rámci možností 
pomáháme uprchlíkům 
a zároveň se bojíme, jak to 
bude dál a co z toho pro nás 
plyne. Snažíme se žít normální 
život, ale pořád vnímáme, že je 
něco špatně.

V naší škole máme několik 
nových spolužáků 
z Ukrajiny a pravděpodobně 
přijdou další. Držme jim palce, 
ať se jim život vydaří podle 
jejich představ, ať se mohou 
vrátit domů, budou-li chtít 
nebo ať najdou nový domov 
a přátele v naší zemi.

Mgr. Pavla Axmanová

Tříkrálová sbírka oblečení
na SŠG Brno

Při převzetí bude oblečení kontrolováno a v případě nevhodně zvolené skladby oblečení 
nepřevzato k dalšímu použití! Následně je předáme Charitnímu bazaru Baltazar. 
Oblečení bude použito pro lidi bez domova, nebo v hmotné nouzi.

Vytříděné a čisté oblečení noste do 17. ledna 2022 
do kabinetu 201 na budově Kudelova 6.

Chceš se zbavit nepotřebného oblečení a současně pomoci?
Zapoj se do naší charitativní sbírky!

SBÍRÁME TYTO KOUSKY (HLAVNĚ PÁNSKÉ):
 trička, mikiny, bundy

 tepláky, kalhoty

 spodní prádlo

 obuv, ponožky

 čepice a rukavice

 spacáky

CO NENOSIT:
 oblečení z neprodyšného materiálu

 kabáty, obleky, kostýmy, pyžama 

 elegantní oblečení

 dětské oblečení a hračky

Sbírka pro 
charitu
V zimním období je vždy větší potřeba 
teplého oblečení pro lidi bez domova. Ve 
sbírce, jejíž termín byl ještě prodloužen, se 
sešlo mnoho užitečných kousků oblečení. 
Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Eva Slováčková
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Soutěž Evropské 
unie DISCOVER 
EU
Naše žákyně Michaela Křenková a Veronika 
Soukopová (P4) vyhrály v soutěži Discover EU 
časovou jízdenku na vlak po Evropě zdarma od 
Evropské komise.
O možnosti přihlášení se do soutěže Discover 
EU žáky informovala Mgr. Kateřina Dvořáková 
mailem v polovině října 2021. Letos je tato 
aktivita poprvé spojena s programem 
Erasmus+.

Gratulujeme vítězkám soutěže Discover 
EU! Přejeme šťastnou cestu a spoustu 
kouzelných zážitků! foto vítězek Discover EU 2022

Více než čtyři desítky žáků naší školy zhlédly 
22. prosince 2021 od devíti hodin dopoledne 
divadelní představení Lucerna v Mahenově 
divadle. Režie se ujal nový kmenový režisér 
Štěpán Pácl, dramaturgie Milan Šotek. Děj 
příběhu provázela živá hudba v podání 
houslového sextetu přímo na jevišti.
Lucerna Aloise Jiráska je jedním 
z nejhranějších českých dramatických 
textů. Jeho popularita spočívá v propojení 
pohádkového příběhu – plného víl a vodníků, 
se světem lidí, v němž sice panují ústrky 
panstva, ale žijí tam i lidé moudří, se srdcem 
na pravém místě. A nejen to. Zásadní dějové 
zvraty a kouzla se odehrávají v tajemném 
nočním lese, jehož klid narušují také svérázné 
postavy hlučících hudebníků, zamilovaných, 
či žárlivých žen a intrikánských zámeckých 
úředníků.

Naši žáci ocenili nejen skvělé herecké 
výkony, ale také svá místa v lóžích. Divadelní 
představení nás všechny přeneslo do 
atmosféry nadcházejících svátečních dnů 
a s přáním příjemně prožitých vánočních 
prázdnin a pevného zdraví v novém roce jsme 
se rozešli do svých domovů.

Mgr. Dagmar Gallistlová

Kouzelná hra
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COMFOR 
vánoční 
tematika
 
Soutěž byla vyhlášena prodejcem 
výpočetní techniky firmou COMFOR 
a soutěžilo se o tři grafické tablety od 
Wacomu. Soutěž probíhala dvoukolovým 
hodnocením. V první fázi zástupci firmy 
vybrali devět návrhů, které umístili na 
sociální síť facebook a veřejnost svými 
hlasy rozhodla o třech nejlepších. Z těchto 
finalistů poté vzešel vítěz a celkové pořadí 
opět rozhodnutím zástupců firmy.
Na pomyslné bedně vítězů a krásném 
druhém místě skončila žákyně naší školy 
ze třídy GZ Nikol Součková, moc gratuluji 
a děkuji za utváření jména naší školy.
 
Ondřej Čipera 
 
 

Výsledek soutěže návrhu 
loga pro společnost GHV 
Trading
Obchodní ředitel jmenované společnosti byl 
velice potěšen zaslanými pracemi a někteří ho 
příjemně překvapili celkovým zpracováním návrhu 
a dokumentu jako celku. Povedených prací se 
sešlo opravdu hodně a nebylo vůbec jednoduché 
vybírat absolutního vítěze.

Nicméně vítěz může být pouze jeden a její návrh si 
můžete prohlédnout v příloze. Slíbenou odměnu 
3000,– Kč získává (prostor pro fanfáru) Adéla 
Papáčková ze třídy GZ, čímž jí velice gratuluji! :)
Děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili

Ondřej Čipera

 
 
 
 
 
 
 
 

Úspěchy 
našich žáků 
v soutěžích
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Měřící technika
pro rozváděče

Komponenty
pro rozvaděče

Měřící a testovací 
přístroje

Zařízení pro kontrolu 
elektrické bezpečnosti

Měřící technika
pro rozváděče

Komponenty
pro rozvaděče

Měřící a testovací 
přístroje

Zařízení pro kontrolu 
elektrické bezpečnosti

Adéla Papáčková GZ

Přírodovědné 
digitárium - 
návštěvnické 
centrum
Digitárium bude zařízení téměř jako  

z vědecko-fantastického filmu. Nebude  

se jednat o pouhé planetárium k ukazování 

hvězdné oblohy, nýbrž o mimořádnou 

audiovizuální pomůcku. Jedinečné zařízení 

umožní ‘létat’ vesmírem, zobrazit povrchy 

nejrůznějších kosmických těles, ale  

zprostředkuje i jiné vědecké vizualizace.  

Podobná atrakce má po celém světě velký 

úspěch jak u místních obyvatel,  

tak přijíždějících turistů.

POZNEJTE 
VESMÍR

Soutěž 
EU4U
Soutěž „EU4U“ vyhlašuje 
ČR - Ministerstvo pro místní 
rozvoj, organizátorem 
soutěže je Odbor publicity 
a evaluací fondů EU. 
Účelem soutěže je zvýšení 
informovanosti o fondech 
EU u mladé generace.
Do čtvrtého ročníku 
středoškolské soutěže 
EU4U (2021/2022) se 
přihlásilo rekordních 62 
plakátů propagujících 
realizované projekty 
z fondů EU. O vítězích 
soutěže rozhodla odborná 
porota.

Soutěž vyhrála žákyně 
naší školy ze třídy GZ 
Ivana Poláková, čímž 
jí s potěšením gratuluji 
a děkuji za reprezentování 
naší školy. Za umístění 
na prvním místě získala 
poukaz do internetového 
obchodu v hodnotě 3 000 
Kč.
 
Ondřej Čipera
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Praktické maturity 
oborů POL / OT
Ve dnech 10. a 11. února 2022 proběhla na Šmahově 
praktická část maturitních prací u oborů Polygrafie 
a Obalová technika. Žáci tvořili praktické výstupy 
vztahující se k zadání maturitní práce, které si 
na počátku školního roku vylosovali. Někteří 
zpracovávali svoje práce u počítačů, dotvářeli si 
grafické výstupy, jiní využívali tiskové techniky, 
které máme k dispozici ve strojovně. Rušno bylo 
i v laboratoři nebo v knihárně. Na přiložených 
obrázcích je vidět vysoké nasazení a zájem 
o problematiku, kterou žáci zpracovávali. Tak 
jim držme palce, ať všichni se svými pracemi 
u maturitní komise uspějí.

Petr Brouček
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Tisknoucí stroje
– exkurze ve firmě
Dne 24. března 2022 se žáci třídy P2 vydali na 
dlouhou cestu do Kuřimi na exkurzi do firmy 
S & K LABEL, kde jsme si prohlédli stroje na 
přípravu tisku a tisknoucí stroje.
Celá výprava začala z hlavního nádraží, odkud se 
jelo vlakem do města Kuřim u Brna. Následovala 
dlouhá a únavná cesta po vlastních nohách přes 
město a polní cestu lesem až k firmě, kde už 
čekali zaměstnanci připravení provést celou třídu 
vnitřkem budovy.
Rozdělili si nás do dvou skupin a začali přednášet 
o svém zaměstnání. Prvně nám ukázali halu 
velkých flexotiskových strojů s válci uspořádanými 
za sebou, které tiskly archy etiket pro různá 
průmyslová odvětví. Všechno jelo na plné obrátky 
a přesně jako hodinky. Pečlivě se nám snažili 
vysvětlit, jak funguje nanášení barev, předváděli 
umístění válců ve stroji a další detailní informace, 
které se ve škole jen tak nedozvíte.
Poté naši skupinku odvedli do zasedací místnosti 
s pohodlnými křesly. Začali s prezentací jejich 
vlastních technologií, přípravu tisku, jak se 
etikety dělí z hlediska flexotiskového a digitálního 
tisku a polepování, s kým obchodují v zahraničí 
a jaká kariéra vás v téhle firmě může čekat 
podle preferencí a specifikací pro start nebo 
dlouhodobou práci, které požadujete do 
budoucna.
Ke konci nás ještě zavedli do sekce, kde se 
nanášely fotopolymerní tiskové desky na válec 
buď ručně, nebo mechanicky, dokonce jsme 
viděli i praktickou ukázku. Viděli jsme taky velký 
sklad s barvami. Abychom neodešli s prázdnýma 
rukama, tak nám milá paní darovala malé desky 
s nálepkami, bločkem a vizitkou.
Jako zážitek to bylo k nezaplacení. Firma 
S & K LABEL samozřejmě nabízí i brigády, takže 
pokud máte čas přes letní prázdniny, stačí je 
kontaktovat přes jejich webové stránky. Nebo 
pokud nevíte, kde hledat vhodnou praxi, tady vás 
podle mě skvěle a pečlivě připraví na práci na 
tiskových strojích.

Napsala: Ivana Dvořáková, P2
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Žákovský 
parlament
sbírka pro 
Ukrajinu
Vážení učitelé, zaměstnanci školy/ Milí žáci,
válečný konflikt na Ukrajině ovlivňuje i naše 
životy, a proto jsme se v žákovském parlamentu 
dohodli, že uspořádáme finanční sbírku, 
kterou vyjádříme podporu, solidaritu a dáme 
všem najevo, že nám utrpení obětí války není 
lhostejné.
 
Všem, kteří se rozhodnou finančně pomáhat 
s námi, jsme jako poděkování připravili „placku 
solidarity“ s ukrajinskou vlajkou a logem školy 
(minimální příspěvek pro získání placky je 50 
Kč).
 
Vybrané peníze budou zaslány na konto Člověk 
v tísni SOS Ukrajina 0093209320/0300.
 
Sbírka bude probíhat ve čtvrtek 31.3 a pátek 
1. 4. 2022 (nebo do vydání všech placek) ve 2. 
patře budovy Kudelova (u „žrouta tajemství“). 
Peníze budou vybírat parlamenťáci během 
svačinové a obědové přestávky a povedou 
řádnou evidenci vybrané hotovosti. Nezapomeň 
jim podepsat formulář, že jsi přispěl/a.
 
Zaměstnance školy si dovolíme oslovit v jejich 
kabinetech/kancelářích.
 
V případě velkého zájmu o naše placky 
proběhne 2. kolo v termínu od 7. 4.–8. 4. 2022

Za žákovský parlament
Koordinátorka
 

Mgr. Kateřina Dvořáková
 
 

Celkem jsme vybrali 
částku 8501 Kč!

Děkujeme všem!
Máme z toho obrovskou 

radost!
 

Za Žákovský parlament
Mgr. Kateřina 

Dvořáková
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OLEKSANDR ZASKOTSKYY - 
INTERVIEW
Jmenuje se Oleksandr Zaskotskyy. Je mu 18 

let a studuje obor tiskař na polygrafických 

strojích v naší škole. Pochází z Ukrajiny.

Odkud tvoje rodina pochází, co tam rodiče 
dělali a proč se rozhodli přestěhovat 
se do Česka?
Začal bych tím, že narodil jsem 
se na západní Ukrajině a prožil 
jsem tam skoro celých svých 
15 let. Matka po absolvování 
pedagogické fakulty 
pracovala 17 let ve škole 
jako učitelka angličtiny. Tata 
po ukončení Střední školy 
technické pracoval několik let 
jako servisní technik na Ukrajině 
a potom začal jezdit pracovat do 
Česka. V roce 2017 mamka začala 
také jezdit pracovat do ČR. A v červnu 2019 
jsem se sem úspěšně přestěhoval i já.

Jaké byly začátky, jak ses ty a tvoji rodiče 
popasovali s češtinou? Máš k tomu nějakou 
zábavnou historku?
Pro mě ty začátky byly samozřejmě těžký. 
Nový jazyk, nové město, noví lidi…
Ale těžký byly jen první dva 
měsíce, potom jsem se tomu 
nějak přizpůsobil.
Pamatuji si takovou 
zábavnou historku z prvních 
dnů na základce. Přišla za 
mnou spolužačka a chtěla se 
se mnou pořádně seznámit. 
Začala se mě ptát na otázky 
typu “Kolik ti je?”, “Jak se ti 
tu líbí?” atd. Potom ona se mě 
zeptala: “Ty ses jako učil celý léto 
česky sám?”, říkám “Ano”, na co ona 
mi odpověděla “No ty seš frajer” a já že 
na ni “Proč” a ona že “No protože učil ses sám”
Slovo “frajer” na Ukrajině znamená 
namyšlenej člověk, proto v ten okamžik mě 
to slovo děsně překvapilo, ale potom učitelka 
mně samozřejmě vysvětlila, co to znamená 
a komu se to říká.

Co tvoji rodiče dělají teď a jaké mají plány 
do budoucna? A co ty?
Tata teď pracuje jako řidič, rozváží zasilky. 
Mamka pracuje ve firmě, kde se opravují 
poškozené telefony, vytahuje z nich desky 

a opravuje je, ale nedávno si udělala 
nostrifikaci diplomu a má v plánu 

znovu se vracet do školy. Co se týká 
mě, tak já bych chtěl odmaturovat 

a zkusit jít na vysokou školu, jestli 
to vyjde.

Jsi v kontaktu s příbuznými 
a kamarády na Ukrajině? Jak 
často spolu komunikujete?

Ano, s babičkou jsme v kontaktu 
skoro každý den. Kamarádi taky 

píšou.

Přišli někteří z vašich příbuzných nebo 
známých v důsledku válečných událostí do 
Brna a kontaktovali vás? Jestli ano, jak to 
probíhalo?
Nedavno mamce napsala jedná její známá, 
s kterou mamka pracovala ve škole a potom se 
ta pani odstěhovala za manželem do Kyjeva. 

Na začátku března napsala, že jsou v Brně, 
tak jsme se snažili jí nějak pomoct 

s hledáním ubytování, školy pro děti 
a humanitární pomoci.

Umíš si představit, že bys 
(stejně jako tvoji vrstevníci na 
Ukrajině) dostal zbraň a šel 
bránit svou rodnou zem?

Co vím o svých kamarádech, 
tak to je to, že jsou momentálně 

v bezpeči a nikdo je zatím 
nenutil jít do války, ale vím, že syna 

kamarádky my mámy, kterému je 25, 
poslali bojovat na východní Ukrajinu a je to 

hrozný, protože je to tam fakt nebezpečný 
a nedokázal bych si představit sebe na jeho 
místě.

Děkuji za rozhovor.
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4. 4. 2022
PROJEKTOVÝ DEN
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