
První výročí vzniku našeho časopisu 
Píše se rok 2021. Je těsně před Vánoci a všichni již netrpělivě 
očekávají, co naši žáci s láskou ve svém volném čase vytvořili. 

Vyšlo tedy první číslo našeho časopisu, které bylo relativně dobře přijato.   
Rok se s rokem opět sešel a já bych tímto rád poděkoval všem čtenářům, 
učitelům a žákům, kteří svými články pomáhají vytvářet další čísla . Bez Vás 
žáků, by to nebyl časopis. A bez Vás učitelů by nebylo o čem psát. Kdyby byla 
škola pouze o tom sedět ve škole, nebyl by časopis vůbec potřeba. Dále Vám 
děkujeme za zpětnou vazbu a přejeme příjemné prožití vánočních svátků. 
Max Sitta 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Školní zpravodaj 
Předvánoční číslo 5/2022

Medailonky 
nových učitelů 
Na straně 2 a 3 se 
můžete seznámit s 
našimi novými 
učitelkami. 

Turistický výlet 
Strana 4 vypráví 
zážitky z turistického 
výletu z pohledu 
Matěje. 

  
Průzkumy, 
ankety a grafy  
Jaké mají pocity a 
názory o škole 
letošní prváci ? 
Najdete na straně 6.

NOVINKY 
Náš časopis bude 

pravidelně informovat 
žáky o všech novinkách.

1
UDÁLOSTI 

Události a akce jsou 
nedílnou součástí 

školního života a tak      
i našeho časopisu

2
ZÁBAVA 

Zábava je nesmírně 
důležitá a proto v 

každém čísle najdete 
jistou porci humoru.
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Medailonky nových učitelů 

 2

TÉMA.  MEDAILONKY NOVÝCH UČITELŮ 29. LISTOPADU 2022

Mgr. et Mgr. Valéria Husová 
Ahoj všem. Jmenuji se Valéria Husová a pocházím ze Slovenska 
(z východu). To se asi ptáte, co dělám tady v Brně… Po skončení 
gymnázia, když jsem byla mladá a krásná (teď už jen krásná:) 
jsem věděla, že cizí jazyk je cesta pro mě (maturovala jsem 
z  angličtiny a němčiny), a tak jsem se rozhodla přijet tady do 
Brna a studovat ho na univerzitě (která je vyhlášená). Po skončení 
bakalářského studia jsem. se neuměla rozhodnout, jestli chci 
studovat překladatelství, nebo učitelství, a proto jsem zkusila 
studovat oboje najednou. Během studia jsem ale přišla na to, že 
příjemnější mi je práce s  lidmi než se stroji. A proto jsem tady. 
Doufám, že z vás budu mít stejný užitek jako vy ze mě.

Bc. Lada Šturmová 
Vždy mě bavilo učit se novým věcem, hledat nové přístupy a 
především předávat své zkušenosti a znalosti ostatním. 
Učitelství vidím jako příležitost pomáhat žákům a studentům 
na jejich cestě nejen za vzděláním, ale také v životě mimo 
školní třídu. Věřím, že nejvíce se učíme, pokud jsme ochotni 
zkoušet, nebojíme se dělat chyby a jsme otevření novým 
názorům. Proto je pro mě v hodinách důležité, aby se každý 
dostal ke slovu a nebál se klást otázky či chybovat.

Mgr. Jana Němcová, MSc. 
Jmenuji se Jana Němcová a na zdejší střední škole vyučuji 
předměty právo, psychologii, pedagogiku a ekonomiku. Mám 
pedagogickou praxi na základní, střední i vysoké škole. Kromě 
školství se věnuji vzdělávání dospělých, koučinku, osobnímu 
rozvoji a tajům písma - grafologii. Umím naslouchat, podporovat 
a motivovat, neboť tyto atributy jsou základem jakékoliv sociální 
interakce. Od žáků očekávám spolupráci a diskuzi. A na závěr 
jedna zajímavost… jsem bývalá policistka a nyní policejní 
veteránka.



Halloween na škole 
Dne 31. 10. 2022 se na naší škole udál sraz 
čarodě jnic, všemožných nadpozemských 
stvoření a příšer. Slavil se totiž Halloween, 
původně keltský lidový svátek s historií sahající 
až do doby před naším letopočtem. Název vznikl 
zkrácením anglického „All Hallows' Eve“, a česky 
tedy „Předvečer Všech svatých“. Den 31. října  

 

byl považován za hranici mezi dvěma hlavními  
obdobími létem a zimou. Keltové tento den 
vnímali jako pomezí, kdy se protíná hranice 
mezi světem živých a mrtvých. Do Halloweenské 
atmosféry se ponořilo něco přes 15 žáků a 5 
učitelek. Je to velká škoda, že se nepřidalo více 
žáků. Mohla tak být mnohem lepší atmosféra. 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Mgr. Dominika Mourová 
Původem jsem z Brna, ale před více než 10 lety se mým 
domovem stalo město Blansko, kde bydlíme s manželem a třemi 
dětmi. V profesní dráze jazykáře mi výrazně pomohlo osmileté 
gymnázium, kde jsem kromě jiných jazyků nejvíc studovala 
angličtinu a italštinu, kterým jsem se rozhodla věnovat po 
maturitě během studií na vysoké škole. Učit jsem si poté 
vyzkoušela v jazykových školách, ale pak jsem na nějakou dobu 
zakotvila v mezinárodní firmě a mezitím jsem si ještě odskočila na 
„mateřskou". Když jsem se pak znovu vrátila do firmy, věnovala 
jsem se ve volném čase doučování dětí a začala jsem přemýšlet, 
jestli se k učení nevrátit naplno. A v té chvíli mě oslovila paní 
ředitelka Kalousková s nabídkou učitelky angličtiny. Byla to velká výzva. Ale jak kdosi řekl: „Kdo 
chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.", takže jsem nabídku přijala a jsem velmi ráda. 
Na škole se mi moc líbí. No a když potřebuji vypnout, tak si ráda zaběhám nebo se podívám na 
dobrou detektivku. 
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Turistický výlet 
Naše expedice začala tam, kde pro nás 
začínal jakýkoliv výlet, a to tedy v Brně. 

V dopoledních hodinách nás na parkovišti u 
školy vyzvedl domluvený autobus a vyjeli 
jsme do Malé Morávky v Jeseníkách. Cesta 
trvala kolem 2-3 hodin.  

Místo našeho pobytu bylo asi 5 km pod 
Pradědem ve slušném hotelu, kde jsme se 
prvotně ubytovali a poté jsme se vydali na 
výšlap na Praděd, což nám větrné počasí 
lehce znepříjemňovalo. Na Pradědu jsme si 
dali teplý čaj a polévku. Při cestě zpět jsme 
se nechali skupinově vyfotit u sochy Praděda 
vyřezávané ze dřeva. Zpátky na hotelu jsme 
měli na večeři rybí prsty s bramborovou kaší.  

2. den ráno jsme měli nachystanou snídani 
formou švédských stolů, kde si každý jedinec 
vybral svou oblíbenou stravu, na které vydrží 
náročnou cestu. V plánu jsme měli odchod v 
8 hodin na Švýcárnu, pak do Karlovy 
studánky a zpět na hotel, což byla nakonec 
alespoň 30km trasa. Na Švýcárnu to byla 
poklidná cesta, z poloviny po vyštěrkované 
cestě, a tak zatím všem nohy stačily. Avšak 
od Švýcárny ke Karlově Studánce začal 
pravý turistický výlet, kterým nás provázelo 
neustálé otázky "kdy už tam budem? ", " jak 
daleko to ještě je? ", " horší cestu jste vybrat 
nemohli? " a další.  

Když jsme dorazili do Karlovy Studánky tak 
jsme měli rozchod na oběd. Po obědě jsme 
se dozvěděli, že holky mohou jet autobusem 
zpět na hotel a kluci budou muset ještě 6 Km 
šlapat po velkém převýšení, kterému jsme so 
doposud ani nepřiblížili. U kluků to z velké 
části nemělo úspěch, ale po jasném a 
stručném vysvětlení pány učiteli se radostně 
dali na cestu :) 

Na večeři jsme měli kuře s rýží a to po tak 
náročném dni nestihlo ani vystydnout. Na  
večer jsme hráli různé deskové hry (aktivity) 
a bavili se, když už to byla poslední noc. 

3. den ráno jsme se šli ještě lehce projít 
kolem hotelu a kolem 12 hodiny nám 
přijížděl autobus a tím jsme se také dostali 
zpátky do Brna. 
Konec dobrý, všechno dobré :) 

Autor: Matěj Pospíšil  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Moraváci v Čechách 

Dne 26.10. se polovina naší třídy 4.B zúčastnila 
poznávacího zájezdu do nedaleké Prahy. Cesta 
začala v 7:00 na brněnském Hlavním nádraží, 
kde byl naplánovaný sraz. Žáci dorazili včas, ale 
vlak bohužel tak přesný nebyl. Lístky na vlak 
měli všichni žáci zakoupené od paní učitelky 
Šturmové až na studenta Plačka .Ten bohužel 
svojí hloupostí koupil lístek sám sobě za plnou 
cenu, nikoliv za zvýhodněnou díky kartě ISIC. 
Při dotazu jak se cítí uvedl jen velice krátkou 
odpověď :,, Život “. Všichni jsme si museli 
počkat něco málo přes 20 minut. Po zpoždění již 
cesta probíhala bez dalších komplikací a vlak 
zpoždění dokonce dohnal. Po tří hodinové cestě 
tak všichni vystoupili a mohli začít poznávat 
Prahu. Hned po vystoupení jsem se neubránil 
srovnání relativně pěkného pražského Hlavního 
nádraží, za které se Pražané nemusí narozdíl od 
našeho brněnského stydět. Tímto úvodem mé 
srovnávání Prahy s Brnem teprve začalo.  

Na Pankrác jsme jeli metrem, které je velice 
rychlé a pohodlné a to bohužel také nemáme. 
Odtud jsme se všichni pěšky přesunuli přes 
nákupní středisko a parkem okolo V toweru, 
jednoho z nejdražších bytových domů v ČR. Byty 
se zde pohybují v cenách od 60 milionů korun a 
končí na číslech s osmi nulami. Takto drahý dům 
s byty v Brně opravdu nemáme.Tento dům se 
dostal do hledáčku dokonce i paní učitelky 
Krajíčkové, kterou velice zaujal a všechny nás 
okřikla slovy: ,, Vy pořád někam letíte a já si 
potom nestíhám ani dělat fotky. Nejsme na 
žádných závodech”.  

V 11:30 se již všichni dostavili na ubytování, 
které bylo zařízeno v Domu dětí a mládeže 
Amfora. Zde jsme se patřičně občerstvili, vybalili 
a po menší pauze jsme opět vyrazili za 
poznáváním. Další zastávkou byla Petřínská  

rozhledna, která je dominantou Prahy. Na toto 
místo jsme se dopravili netradičním způsobem. 
Nikoliv pěšky, ale lanovkou. Podobná lanovka by 
měla být pro Brňany a turisty postavena i v Brně 
na výstavišti. Rozhledna měří přes 58,7 metrů a 
v nejvyšším patře má člověk možnost stát ve 
stejné výšce jako v Paříži na Eiffelovce. Nic 
takového v jihomoravské metropoli nenajdete. V 
Brně je nejvyšší rozhlednou Holedná s výškou 
35 m, takže máme co dohánět.  

Cesta dále vedla do Strahovské knihovny 
založené zároveň s klášterem v roce 1143. Zde 
všichni obdivovali množství starých knih a 
nádherné místnosti. S tou se dá srovnat jen 
klášterní knihovna v Rajhradě, protože v Brně 
letos slavíme teprve 100. výročí otevření 
Knihovny Jiřího Mahena. Po prohlídce již byla 
část žáků fyzicky vyčerpána toužila po naplnění 
žaludku. Poznávání Prahy poté pokračoval okolo 
Pražského hradu, dnes sídla prezidenta 
postaveného v 9. století. Před vstupem do hradu 
bohužel stála dlouhá fronta a tak jsme se vydali 
jinam.  

U Domu U Dvou slunců skončilo trápení všech 
trpících hladem a byl vyhlášen rozchod. Žáci si 
tak mohli za více než 2 hodiny najít libovolnou 
restauraci a zahnat hlad. Středeční program 
končil procházkou po Karlově mostě, další 
dominantou Prahy postavenou roku 1402. 
Všichni jsme se pak společně pod vedením paní 
učitelek Šturmové a Krajíčkové přesunuli na 
ubytování a velice brzy po příchodu šli 
samozřejmě spát. Druhý den se nesl v 
podobném duchu. Vrcholem pak byla prohlídka 
Národního divadla. Druhý den byl zakončen 
náročnou cestou vlakem ve kterém nebyl jediný 
žák, který by nespal. V podvečerních hodinách 
všichni dorazili na brněnském Hlavním nádraží 
a p o k r a č o v a l i s a m i d o m ů .  1 1 / 1 0 .               
Autor: Max Sitta 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Průzkum a grafy  

Anketa pro prváky 
Vytvořili jsme anketu pro žáky prvních 
ročníků naší školy, abychom se dozvěděli 
jejich prvotní pocity. Vyšlo najevo že se tu 
žákům líbí a škola na většinu působí 
přátelským dojmem, zejména díky malému 
kolektivu a individuálnímu přístupu učitelů. 
Někteří dokonce podotkli že je do školy 
zavedl sám osud. Jídelna nikomu nechybí, 
děti rády filosoficky konverzují při čekání na 
mikrovlnky nebo ve frontě na automaty. 
Reakce byly tedy ve směs pozitivní, a tak 
budeme doufat že jejich pocity zůstanou 
stejné a lepší. 

Autor: Nikola Bajkalova, Xuan Thang Pham  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Poezie 
B.Šašová - Podzim 

Ráno se opozdí, 
slunce přijde s pozdější účastí, 
den a noc je mezi propastí, 
teplo brzy nás opustí, 
poté nastane zima, 
na svět dá se hledět jinýma očima, 
zesnulé nám připomíná, 
myslí na to, co nám vzal, 
vzpomíná na náš žal. 

Zdá se to zvláštní, 
zmíněno v mnoha básních, 
stesk je nám mnohdy vlastní, 
mohou chybět nám zemřelí, 
též ti, které včera jsme viděli, 
můžeme postrádat to, co nikdy jsme neměli, 
všechno, co kdy jsme chtěli, 
táhnout se to za námi může všechny noci, 
které jsme probděli, 
začíná podzim, 
vyhýbám se vizím, 
slovům pro mě cizím, 
co když stojí vedle tebe 
a přesto ti chybí? 

V tomto období na jiné si hrajeme, 
někým jiným budeme, 
oči některých jsou zasněné, 
jiné zdají se znuděné, 
všude dýně a svíčky, 

lidmi přeplněné uličky, 
koledovat chtějí, 
na sebe se smějí, 

stromy barvy mění, 
tóny hudby kolem znějí, 
překypují strachem i nadějí, 
doufám, že uvidím tě i později. 

Barteček - Básně z Války Světové 
Sarajevo  

28. Červen,  
smutný to den,  
mocnářství je naruby,  
snad je to jen sen 

Jenom dva výstřely,  
oba jsou mrtví,  
co bude s mocnářstvím?  
nikdo již neví.  

A tak v městě Sarajevu,  
končí v onen den,  
život Žofiin i Ferdinandův  
a s nimi jejich sen. 
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Shakespearův Večer tříkrálový 
Ve čtvrtek 29. září 2022 se v Mahenově 
divadle v Brně konalo po několikáté 
představení komedie Večer tříkrálový podle 
režiséra Štěpána Pácla. Od 10 hodin 
dopoledne do 12:45 hodin se v divadle 
usadili žáci škol, včetně naší Střední odborné 
školy MORAVA, a zaplnili všechna místa. 

Slavnou hru vymyslel ještě slavnější britský 
dramatik a spisovatel William Shakespeare. 
Shakespeare žil na přelomu šestnáctého 
a sedmnáctého století a za svůj život napsal 
desítky divadelních her (tragédií, komedií a 
tragikomedií), sonetů a básní. Jeho práce se 
řadí mezi vrcholná díla anglické literatury. 
Nepřímá spolupráce Shakespeara a režiséra 
Pácla stojí za geniálním ztvárněním Večera 
tříkrálového do podoby činohry, jejíž 
premiéra se uskutečnila 28. ledna 2022. 

Příběh se zakládá na milostném trojúhelníku 
– kníže Orsino miluje hraběnku Olivii, Olivie 
ho nechce a zamiluje se do Violy převlečené 
za muže, a Viola v Orsinových službách se 
zamiluje do něj. Nakonec ale vše dobře 
dopadne. Každý získá svou lásku, ačkoliv ne 
tak, jak by to na první pohled mohlo 
vypadat.  

Hlavní kulisu scény tvořila šikmá plocha v 
pozadí, ze které opětovaně chrstala voda. 
Plocha sloužila také pro efekty náhlého 
objevení a výměny postav nebo pro navození 
dojmu hromobití. Herce po celou dobu 
doprovázely zvukové a světelné prvky, ale i 
hudební, jež si herci tvořili převážně sami 
zpěvem. Pro použití hry v dnešní době a její 
přizpůsobení pro mladší generaci se místy 
objevovaly poznámky vystihující aktuální 
dění, sprostá slova a i (pro některé bohužel) 
sexuální narážky. Herci zapojovali diváky do 
děje, ať už chozením mezi nimi a  

komentováním, nebo naučením jednoduché 
trojslovné písničky.  

Představení proběhlo bez sebemenší 
chybičky a herecké výkony dosahovaly velké 
úrovně . Publikum herce v průběhu 
odměňovalo úsměvy a smíchem a po 
skončení potleskem tak bouřlivým, že se 
všichni účastníci třikrát ukláněli. 

Autor: Anna Hájková 
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Návštěva Městského sodu v Brně 

V pondělí 14. listopadu naše třída 3.B 
navštívila Městský soud v Brně. Měli jsme 
totiž možnost se zúčastnit dalšího soudního 
jednání. Sraz jsme měli naplánovaný o půl 
deváté před hlavním vchodem soudu, kde 
jsme se všichni sešli. Opět jsme museli projít 
vstupní kontrolou, která se podobá té na 
letišti. Žádný problém nenastal, takže jsme 
se v klidu vydali směrem k výtahu, kterým 
jsme po skupinkách vyjeli do čtvrtého patra, 
kde se mělo konat ono soudní jednání. Před 
soudní síní jsme pak čekali něco kolem čtvrt 
hodiny, než nás pustili do jednací síně.  

Když jsme vešli dovnitř, už tam seděli 
všichni včetně advokáta, státní zástupkyně a 
obžalovaného, který za doprovodu policistů 
zde seděl v poutech. Ve chvíli, kdy byli 
všichni usazeni, zavřeli se dveře a začalo 
jednání. Paní předsedkyně vyzvala paní 
státní zástupkyni, aby přednesla obžalobu. Z 
té jsme se dozvěděli, že se obžalovaný měl 
dopustit neuvěřitelných třiceti tří trestních 
činů, které byli zahrnuty v jednom případu. 
Pak měl možnost samotný obžalovaný 
vypovědět a také se přiznat, nebo zapřít svoji 
vinu. Ten svoji vinu přiznal a omluvil se. Tím 
ušetřil přítomnému Senátu mnoho času a 
projednávání. Zbýval tedy už samotný 
rozsudek. Před tím ale ještě dostal slovo 
obžalovaného obhájce, který vynaložil snahu 
o zmírnění trestu pro obžalovaného. Měl na 
mysli, aby vzali v potaz fakt, že obžalovaný 
se přiznal a ulehčil tak celou věc. To se mu 
taky částečně povedlo.  

Mezitím co se přítomný senát s předsedkyní 
radili o trestu pro obžalovaného, naše třída 
čekala před jednací síní. Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o dlouhý případ, trvalo dlouho, 
než se domluvili na výši trestu. Pro některé z 
naší třídy už to bylo zdlouhavé čekání a 
přestalo je to bavit. Ozval se, ale náhle hlas  

paní předsedkyně, která nám oznámila, že se 
můžeme vrátit do soudní síně a vyslechnout 
si rozsudek. Za vloupání, krádeže a jiné 
trestné činy, kterých se dopustil, dostal  
obžalovaný trest odnětí svobody až na 18 
měsíců ve věznici s ostrahou, zákaz činnosti, 
propadnutí věci a dále pokutu v řádech 
desítek tisíců. Když byl obžalovaný odveden, 
byla nám studentům opět poskytnuta 
možnost na dotazy a projevy svých názoru k 
případu s paní předsedkyní. Z mého pohledu 
to byl zcela jasný případ, a tudíž nebyl nikdo 
kdo by této možnosti chtě l využ í t . 
Následoval pak už jen rozchod, kdy se 
všichni rychle rozutekli.  

Jsem velmi ráda, že jsme měli znovu 
možnost se soudního jednání zúčastnit. 
Myslím, že pro náš obor je taková zkušenost 
velmi přínosná. A skvělá je určitě i možnost 
se ptát předsedkyně, co nás 
zajímá, chtěli bychom se dozvědět apod. 
Můžeme získat tak odborné znalosti a 
názory, které nám třeba nemusí říct ani ve 
škole. 

Autor: Suzan Poláchová 
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Článek v Černovinách 
Naše škola byla založena Českým svazem 
žen před více než třiceti lety. Jsme relativně 
malá škola, což není ani trochu na škodu, 
protože to přispívá rodinnému prostředí a 
kolektivu.  

Nyní školu modernizujeme četnými 
úpravami a spoustou pozitivních změn! 
Neustále se snažíme zvelebovat prostory 
školy a přispívat tím k lepší atmosféře. Co 
ale zůstává stejné, že. tohle bezbariérové 
prostředí, je otevřeným a přátelským místem 
i pro žáky z jiných zemí. V  letošní složité 
politické situaci jsme se o tom mohli sami 
přesvědčit.  

K hlavním oborům naší školy patří zaměření 
na sociální činnost, ekonomiku a veřejnou 
správu. Tyto obory nás každý rok vedou k 
praktickému uplatnění našich znalostí. 

Martin Hübel, 4.A, obor sociální činnost 

Střední odborná škola MORAVA o.p.s. 
Řehořova 5, 618 00 Brno - Černovice 

Nabízí tyto obory vzdělání: 
75-41-M/01 Sociální činnost 
* denní forma vzdělávání 4 roky 
* dálková forma vzdělávání 5 let 
63-41-M/02 Obchodní akademie 
* denní forma vzdělávání 4 roky 
* dálková forma vzdělávání 5 let 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
* denní forma vzdělávání 4 roky 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
* denní forma vzdělávání 4 roky 

Uchazeči o studium jsou přijímáni na 
základě prospěchu ze základní školy a podle 
výsledků jednotné přijímací zkoušky 
z českého jazyka a literatury a matematiky. 
Některé aktivity na naší škole 

* zimní lyžařský výcvikový kurz * exkurze 
dle jednotlivých oborů 
* návštěva divadelních představení * 
sportovně turistické akce 
* zájezd do Vídně * školní parlament 
* studijní pobyty v zahraničí * projekty 
Rádi Vás uvidíme na dnech otevřených dveří 
nebo kdykoliv po předchozí domluvě. 

Ing. Petra Kalousková 
ředitelka školy
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