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Projev
k zahájení 
školního roku
Vážení učitelé, milí spolužáci,
vítám Vás v novém školním roce 
2021/22.
Jsem velmi ráda, že nás všechny 
vidím naživo. Je to vážně změna - po 
malých ikonkách na počítačových 
obrazovkách! Na tuhle chvíli jsme 
všichni čekali téměř dva roky. Někteří 
se určitě těšili, někteří se možná 
báli, nebo dokonce brečeli. Tak, či 
tak, doufám, že si tento rok užijeme, 
protože pro některé z Vás je letošní rok 
na grafi cké rokem posledním.
Naopak pro některé první a čtyři léta 
Vás tu teprve čekají. Přeji Vám, abyste 
své roky na střední škole strávili
v ne-online světě. Možná to některé 
výhody mít nebude, ale zato budete 
mít plno vzpomínek a kamarádů 
kolem sebe. Nebudete muset řešit 
mikrofony, připojení k internetu a tak 
dále.
Mám však malou prosbu. Milí učitelé, 
mějte, prosím, pro nás pochopení. 
Musíme se tak zvaně zaběhnout po 
téměř dvou letech. Možná to chvilku 
bude trvat, ale věřím, že to všichni 
společně zvládneme a nezlomíte 
nad námi hůl. My studenti se snažit 
budeme, při nejmenším to zkusíme. 
Děkujeme za Vaši trpělivost a snahu. 
Moc si toho vážíme.
Tímto se s Vámi chci rozloučit. Přeji 
všem hodně štěstí při učení, práci
a také při přípravě na maturitu!
A myslete na jedno: „Vzdělání je 
nejdůležitější a nejmocnější zbraň, 
kterou můžeme použít k tomu, 
abychom změnili svět.“ (Nelson 
Mandela)

Děkuji za pozornost
Kateřina Hradecká, 3.A

ŠMAHOVKA OPEN 
3. 9. 2021
Program festivalu:

12.05–13.30 – přesun na Šmahovu
(1. ročníky prohlídka Šmahovy)
13.30 – zahájení Festivalu s úvodním 
slovem pana ředitele
14.00 – kapela Them Switcheroos
(garage-stoner rock)
15.30 – kapela Něco si přej (rock’n’roll)
17.00 – kapela Noise Flow (alternative-rock)
18.30 – kapela Caramel (Alternative rock)

Doprovodný program: výroba placek (buttony)
a triček, sportovní aktivita, (fotokoutek)
Na festivalu bude zajištěno občerstvení
(pití i jídlo).

Hlavním cílem festivalu je, aby se žáci prvních 
ročníků seznámili se svými spolužáky z vyšších 
ročníků.

Martin Slováček
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Exkurze do 
Kapucínské hrobky
a památky centra 
Brna
Po několikaměsíčním lockdownu se brněnské památky 
na začátku června znovu otevřely veřejnosti, a tak jsme 
toho využili a na základě předchozí domluvy se se 
třídou 1A vydali v rámci mimoškolních aktivit
v měsíci červnu v předmětu Společenskovědní základ 
do Kapucínské hrobky.
I když už studenti měli o hrobce nějakou představu, rádi 
jsme absolvovali asi hodinovou prohlídku s fundovaným 
výkladem a dozvěděli se další podrobnosti - o dějinách 
řádu Kapucínů, jeho působení v Brně, o historii 
pohřbívání v hrobce a mumiích mnichů. Zajímavé 
byly informace o známém baronu Trenckovi, jehož 
mumifi kované ostatky patří k nepozoruhodnějším
v hrobce. Zkušená paní průvodkyně nás informovala
o jejich nedávném antropologickém průzkumu
a následné vědecké rekonstrukci skutečné podoby 
pandura Trencka, která dnes visí na zdi vstupní místnosti.
I když byla prohlídka poutavá, rádi jsme po skončení 
zase opustili studené podzemní prostory a vydali se 
do sluncem prosvíceného Brna na prohlídku dalších 
památek - Staré radnice, Zelného trhu, Domu pánů
z Lipé aj.

1A a Mgr. Helena Badalová, vyučující SVZ
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Dojmy z exkurze: 
Jurkovičova vila – 
stálá expozice 
„Architekt a jeho 
vila“ a aktuální 
výstava vítězné 
dvojice soutěže 
Czech Grand 
Design 2020 
„Herrmann
& Coufal: DIY - 
Design In You“, 
pátek 18. 6. 2021

V rámci bloku červnových exkurzí v předmětu 
Společenskovědní základ se v pátek 18. června 
třída 1A zúčastnila exkurze do Jurkovičovy vily 
v Brně Žabovřeskách, která je jednou z expozic 
Moravské galerie v Brně.
V úvodní části jsme se rádi v horkém dni 
zchladili v exteriérech – v příjemné stinné 
zeleni zahrady vily, kterou doplňovalo pestře 
rozkvetlé rozárium.
Poté jsme již zahájili komentovanou prohlídku 
interiérů vily významného architekta Dušana 
Jurkoviče z roku 1906. Mimo stavby v Brně 
stavěl i na Slovensku, odkud pocházel, velmi 
známá je i chata Libušín na Pustevnách, 
která byla nedávno úspěšně obnovena po 
požáru, nebo lázeňské domy v Luhačovicích 
aj. To vše jsme se dozvěděli v zajímavě 
koncipované stálé expozici věnované jeho 
tvorbě architektonické, ale i designérské. 
Vile dominuje ústřední schodišťová hala 
s původními kusy nábytku doplněnými 
replikami dobových tapet, výmalbou, koberci. 
To vše tvoří jedinečnou barevnou atmosféru.
Jako speciální výstava zde byla momentálně 
k vidění expozice vítězných děl soutěže 
Czech Grand Design 2021, která svým 
zaměřením s oblastmi působení Jurkoviče 
úzce souvisí. Mladá dvojice Eduard Herrmann 
a Matěj Coufal zde vystavuje funkční svítidla 
z řady „Vyrob si sám“ a nábytek zhotovený 
z recyklovaného materiálu. Jejich originální 
kombinovatelné osvětlení navržené pro jeden 
nejmenovaný Hobby market nás velmi zaujalo, 
stejně jako celá expozice Jurkovičovy vily.

Mgr. Helena Badalová, vyučující SVZ
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Informační a vzdělávací program 
EUROCENTRA Brno “Evropská unie 
a mladí lidé“
V pondělí 7. června jsme mezi nás v rámci aktivit v předmětu Společenskovědní základ 
pozvali zástupkyni Eurocentra Brno, paní Mgr. Nikolu Pavlůskovou, regionální koordinátorku 
informačních aktivit o Evropské unii.
Pro žáky třídy P2 připravila interaktivní informační a vzdělávací program, týkající se především 
možností studia, studijních stáží, dobrovolnické práce, začátků podnikání v zemích Evropské 
unie a v neposlední řadě i uplatnění se na evropském trhu práce.
Svůj výklad a informace zaměřila především na věkovou skupinu mladých lidí 18-30 let, do které 
brzy budou patřit i naši studenti druhých ročníků. Program doplnily poznatky o aktuálním stavu 
a fungování Evropské unie a jejích ústředních orgánů, dále o možnostech získání potřebných, 
relevantních informací u příslušných organizací v ČR, které s unií spolupracují. Uvedla i možnosti 
kontaktu a internetového spojení s nimi.
Program byl ukončen závěrečnou diskuzí se žáky a krátkou znalostní soutěží s drobnými odměnami.

Za návštěvu a podrobnou prezentaci paní
Mgr. Pavlůskové děkujeme!

Mgr. Helena Badalová, vyučující SVZ
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ZE ŽIVOTA 
ŠKOLY
V červnu 2021 byl život ve škole mimořádně 
pestrý. Po nekonečné době distanční výuky 
se konečně realizovaly dlouho odkládané 
odborné exkurze, školení a kulturní akce.
Také v budově školy probíhaly úpravy interiéru, 
které se neobešly bez spolupráce některých 
vyučujících☺.
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TO JSME MY!
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TO JSME MY!
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Maturity červen 2021
Maturanti byli vzhledem k opatřením kvůli covidu ochuzeni o stužkovací ples, poslední zvonění 
a slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které obvykle probíhá v divadle.
Maturity proběhly v pozdějším termínu než obvykle a také v mnohem komornějším duchu. 
Naprostá většina žáků zkoušku úspěšně absolvovala. Maturitní vysvědčení jim bylo předáno ve 
škole ve slavnostní atmosféře s hudbou a přípitkem.
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FESTIVAL VĚDY
V pátek 3. září navštívily první ročníky Festival vědy, který se konal
v areálu Dopravního hřiště na Riviéře (Bauerova 322/7, 603 00 Brno).
Bylo tam více než 30 vědeckých a technických institucí - pojízdný 
kamion FabLab Experience, CEITEC, VIDA! Science Centrum, 
Fakulta chemická VUT, Bioskop MU, Hvězdárna a planetárium Brno, 
Akademie věd České republiky aj.
Akci přálo krásné počasí a všichni si samostatně mohli prohlédnout 
vše, co je zajímalo.
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Adaptační 
kurz pro 
1. ročníky, 
Prudká,
září 2021
Několik postřehů účastníků kurzu:
• Byl to krásný, obohacující výlet, který nám pomohl sblížit 

se, některým až moc.
• Program byl celkem fyzicky náročný, ale užili jsme si to.
• Bavilo nás přeměřování prostředníčků.
• Po boji o chatky jsme museli doplnit energii špagetami, 

které dodaly imunitu a sílu porazit armádu upírů.
• Aktivita Zapamatuj si co nejvíc textu obsahovala běhání 

a hledání po lese, což bylo dost náročné a pro některé
i nebezpečné, ale nakonec to všichni ve zdraví přežili.

• Nejvíce se nám líbila rozcvička s Bobíškem, brännball
a seznamovací aktivity.

• Bylo zde vytvořeno lidské domino tvořené třemi členy.
• Stal se z nás pěvecký sbor.
• Někteří se naučili sekat trávník vlastním obličejem.
• V táboře nebyl moc signál, ale to nám vůbec nevadilo, 

naopak prospělo.
• V chatkách bylo v noci víc hmyzu než studentů.
• Velmi zajímavý byl systém sprch, které byly na žeton, ale 

nevýhoda byla, že kluci mohli klidně za holkama na WC, 
takže docela negativní myšlenky při sprchování.

• „Čas není bratrem mého srdce“ – velmi populární 
hláška pana učitele Bobíška.

• Nejpříjemnější část dne byla, když jsme někteří byli
v kroužku s kytarou a zpívali jsme české i anglické 
písničky.

• Při seznamovacích hrách jsme poznávali nejen naše 
nové spolužáky a spolužačky, ale i naše nové vyučující. 
Nejvíc jsme si oblíbili fotbalové eso Bohumila Smrčka 
alias Bobíška. Všichni jsme pevně propojili naše vztahy.

• Ještě taková věc na konec: Bylo to moc krátký, ty dva 
dny!
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EXKURZE 
PRAHA
Ve dnech 22.–24. 9. 2021 absolvovalo 24 
žáků ze tříd 4B a 4A pod pedagogickým 
dozorem Mgr. Macenauerové a Mgr. 
Burianové exkurzi do Prahy. Ubytováni 
jsme byli v Charles Square Hostelu na 
Karlově náměstí a v průběhu třídenního 
pobytu jsme navštívili nejdůležitější
a nejznámější historické a architektonické 
památky našeho hlavního města - 
Vyšehrad se Slavínem, Petřín a Strahov, 
prošli jsme tzv. Královskou cestu, Josefov, 
také exteriéry i interiéry Pražského hradu 
v rámci komentované prohlídky.
Měli jsme také možnost navštívit 
aktuální pražské akce a výstavy (S. Dalí, 
Banksy, J. Šalamoun, Czech Press Photo, 
Mezinárodní knižní veletrh apod.).

Mgr. Jana Macenauerová

Výlet do Prahy
Náš školní výlet (P4, OT4) jsme zahájili 15. září na hlavním 
nádraží v Brně. Tam začalo naše dobrodružství. Vlakem jsme 
vyjeli směr Praha. Kolem 11. hodiny jsme dorazili na místo 
a poté, co jsme se ubytovali, jsme se vydali na vyhlídkovou 
plavbu parníkem po řece Vltavě. Bylo krásné slunečné 
počasí, tak jsme si romantickou plavbu hezky užili. Druhý 
den ráno byla na programu prohlídka Národního divadla. 
Divadlo bylo okouzlující. Po obědě nás čekala prohlídka 
Pražského hradu. Cesta k hradu byla náročná, obzvlášť po 
tom obědě, ale nelitovali jsme, protože jsme dostali velmi 
příjemnou paní průvodkyni, která nám ukázala část hradu 
a katedrálu sv. Víta. Večer jsme měli možnost navštívit 
Stavovské divadlo, kde jsme viděli moderní ztvárnění 
Moliérova díla Misantrop. V pátek ráno jsme zamířili do 
Valdštejnského paláce, sídla Senátu ČR. Mimo nabízený 
program jsme poznávali večerní Prahu se vším všudy. Na 
závěr bychom řekli, že výlet byl zdařilý.

Petra Zezulová, Adam Žec, Daniel Steinbock, Adam 
Skřivánek, Tereza Šimáková, Tina Janková a Viktor Koška
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Exkurze 
POINT 
CZ, s.r.o. 
21. 9. 2021
První letošní projektový den mimo školu, 
proběhl v areálu fi rmy POINT CZ, s.r.o. 
v Medlově.
Od školy a zpět nás odvezl autobus. Tohoto se 
zúčastnila třída P3 a žáci zkráceného studia 
tiskařů.
V Medlově, před tiskárnou nás rozdělili na 
skupiny, každou provázel jiný odborník. Nás
provázel Ing. Tomáš Blažek. Tiskárna POINT CZ, 
s.r.o. je velká fi rma, zabývající se výrobou
akcidenčních tiskovin a obalů.
V tiskové hale jsme měli možnost vidět 
desetibarvový stroj Heidelberg – jediný na 
Moravě, nejmodernější hybridní stroj s LED UV 
sušením, digitální centrum se stroji HP Indigo. 
V centru dokončovacího zpracování klasickou 
knihárnu s linkami na výrobu V1 a V2 vazeb, 
skládací stroje Stahl, řezací centrum a spoustu 
dalšího. Dalším navštíveným místem byla 
výroba obalů, vybavená výsekovými stroji Bobst 
a lepícím automatem. Bylo nám ukázáno, jak 
takový obal vzniká - od grafi ckého návrhu, až po 
slepený polotovar, připravený k plnění určeným 
výrobkem.
Žáci byli aktivní, živě se zajímali o provoz 
tiskárny a nejvíc se jim líbila zelená fi lozofi e 
fi rmy.
Firma Point používá ekologické výrobky s pečetí 
FCE a klade důraz na zdravé životní prostředí. 
Jako třešnička na dortu působilo stádo oveček, 
které spásá okolní trávník místo pravidelného 
strojového sekání.
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VÝTVARNÁ 
SOUTĚŽ
Milí žáci,
na mnoha nástěnkách naší školy probíhá soutěž 
o nejoriginálnější

PORTRÉT 21. STOLETÍ
Prosím přidejte své hodnocení do 15. 10. 2021, kdy 
soutěž končí.

Zatím jen přehlídka adeptů na vítězství :-), tzn. 
portréty s největším počtem bodů:
38, 72, 40, 63, 36, 22

Mgr. Lenka Tichá

Ivana Dvořáková P1


