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Vážení žáci, kolegové,
je mi velkou ctí mít možnost 
přivítat vás na  prvních řádcích 
nového školního časopisu. Jsem 
velice rád a  vděčný celému 
redakčnímu týmu a  žákům, že 
se podařilo připravit toto první 
vydání ještě před koncem roku. 
Všichni to můžeme brát jako 
takový malý vánoční dáreček. 
V  časopise najdete celou řadu 
zajímavých článků a  fotografií 
z dění ve škole a mohu vám slíbit, 
že se určitě nudit nebudete. Ono 
se toho totiž ve  škole odehrává 
tolik, že to občas ani nestíháme 
sledovat.

A  proto zde bude náš pravidelný školní časopis, do  kterého 
mohou všichni přispět zajímavým článkem, nebo se jen začíst 
do jeho stránek, aby zjistili, že se u nás stále něco děje.

Současná doba je komplikovaná, a  to nejen ve  školství, ale 
mnohdy i  v  našich domácnostech. Proto si velice cením práce 
všech učitelů při zajištění distanční, smíšené i tradiční prezenční 
výuky. Vám žákům školy patří poděkování, že se snažíte aktivně 
účastnit vzdělávání a  že nikdo z  nás nerezignoval a  společně 
bojujeme a snažíme se o co nejkvalitnější vzdělávání. A při tom 
všem se daří i  realizovat co nejvíce projektů ve výuce, i když je 
to v  současnosti velmi komplikované. Podařilo se nám vyjet  
i do zahraničí a v oblasti sportu se účastníme množství soutěží.

Mnoho tradičních aktivit v  úvodu školního roku jsme museli 
upravit, ale přesunem do  online prostředí jsme dokázali 
realizovat téměř vše, i  když mnohdy v  zcela jiném formátu. 
S blížícími se Vánoci jsme také chtěli realizovat tradiční Vánoční 
výstavu, ale epidemická situace nám to neumožňuje. „Vánoce 
spolu online“ byly snad dobrou náhradou.

Na závěr vám všem, žákům i učitelům, chci popřát příjemné 
čtení v našem školním časopise. Přeji nám, abychom společnými 
silami dokázali překonat všechny překážky, které nám tato doba 
chystá. A budu moc rád, když se budeme v naší škole všichni cítit 
trochu jako doma, příjemně a spokojeně. Já mohu jen slíbit, že 
pro to dělám a v budoucnu vždy také budu dělat maximum.

Krásné Vánoce a hodně zdraví vám i vašim rodinám.

Mgr. Kamil Novák
ředitel školy

Vánoce spolu onlineFOTOREPORTÁŽ
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S O U T Ě Ž E
Bohouš a Dáša mění svět

Žáci a  žákyně prvního a  druhého  ročníku oboru 
Reprodukční grafik se zúčastnili 11. ročníku celorepubli-
kové soutěže Bohouš a Dáša mění svět s  letošním podti-
tulkem Poznej tváře klimatické změny. Komiksová soutěž 
každoročně nabízí možnost propojit při výuce témata ze 
společenskovědních předmětů s  přírodovědnými otáz-
kami a  kreativní činností. Žáci se seznámili s  dopady kli-
matických změn a prostřednictvím komiksu vyjádřili svůj 
pohled tvůrčím způsobem. Ztvárňovali problém tání 
ledovců, přelidnění planety, zplodiny v  ovzduší, kácení 
deštných pralesů, znečištění moří a oceánů a v neposlední 
řadě vítězné téma Plasty v  mořích. Žákyně RG2 Markéta 
Neveselá a  Tereza Švaříčková se s  touto prací umístily 
na  nádherném třetím místě v  kategorii středních škol. 
Na vyhlášení vítězů a předání ceny si děvčata musela zajet 
až do Prahy.

„Před vyhlášením jsme si procházely ostatní vítězné 
práce, které se nám moc líbily. Při vyhlašování vítězů 
bylo zajímavé to, že samotné vyhlášení bylo uvedeno hu-
dební formou - organizátorka hrála na  basovou kytaru 
a do toho zpívala, s tím jsem se zatím nesetkala. Po pře-
dání jsme zašly na  workshop, který vedla spisovatelka 
Klára Smolíková a  vysvětlovala nám, jak funguje scénář 
a jak se převádí do kreslené formy. Z celé akce jsme od-
cházely s dobrým pocitem a s novými zkušenostmi,“ oko-
mentovala den Markéta.

Gratulujeme!
Ivana Čermáková

Foto: Markéta Neveselá
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Ocenění od Hospodářské komory České republiky
Diplom z  rukou prezidenta Hospodářské komory ČR  Vladimíra 
Dlouhého a ředitelky Cermatu Michaely Kleňhové převzala 12. 11. 2021 
naše studentka Jana Dobešová (PO1).

Toto úžasné ocenění  dostala Jana 
za  svoji samostatnou odbornou práci 
na  téma  Společenský výčes ve  stylu kar-
nevalu. Tuto práci zpracovala k  závěrečné 
zkoušce oboru Kadeřník, který na naší škole 
v minulém roce absolvovala.

Úroveň této práce byla komisí vyhodno-
cena jako druhá nejlepší v České republice.

Děkujeme za úžasnou reprezentaci školy 
a  přejeme mnoho studijních a  profesních 
úspěchů.

kolektiv UOV oboru Kadeřník

Soutěž Ekotým  
v Pelhřimově
Dne 7. října se studentky naší školy účast-
nily tradiční soutěže EKOTÝM, která se 
konala na  Gymnáziu a  Obchodní akade-
mii  Pelhřimově pod vedením Ing.  Jarmily 
Koutné a  Ing.  Jitky Špačkové. Krajského 
kola soutěže se účastnilo celkem 9 týmů 
z  Vysočiny. Soutěžící nejprve vyplnili pí-
semný test obsahující otázky z  odborných 
ekonomických předmětů. Následně v  tý-
mech předvedli prezentaci na zadané téma. 
Letošním zadáním bylo: „Co bych se chtěl 
(měl) ve  škole naučit, aby se o  mě zaměst-
navatelé prali.“ Děvčata obsadila v  soutěži 
4. a 6. místo.

Soutěžícím děkujeme za  reprezentaci 
školy.

SH

Soutěž Best in English
Dne 26. listopadu 2021 se 25 našich studentů z  různých ročníků i  oborů zúčastnilo dalšího 
ročníku mezinárodní jazykové online soutěže Best in English! Vzhledem k současné situaci se 
někteří z nich zúčastnili z domu. Všem moc děkujeme a doufáme, že jsou se svými výsledky 
spokojeni.

Soutěž je určená 
studentům ve věku 
14 - 19 let, kteří 
mají možnost změ-
řit své síly, resp. 
jazykové znalosti 
se studenty nejen 
z  ČR, ale i  ze za-
hraničí. Nejlepší 
účastník z  České 
republiky  získá 
n e z a p o m e n u -
telné dva týdny 
v Kanadě.

Hana Konečná
Ilustrační foto 
(zdroj: Pexels)

Foto: David Jakab



STRANA  4 1 ◆ PROSINEC 2021 

Soutěž Tropée Mille v Jihlavě
Dne 6. listopadu se Iva Hřímalová a Tomáš 
Süssenbek, dva žáci z oboru Gastronomie 
a  hotelový management, zúčastnili ná-
rodního kola prestižní soutěže Trophée 
Mille, které se uskutečnilo v  jihlavském 

Cityparku. Naše škola byla vybrána jako 
jedna z  osmi týmů českých gastronomic-
kých škol.

Soutěž se měla původně konat již minulý 
rok, ale kvůli celostátní pandemické situa-
ci musela být odložena až na  rok současný. 
Celostátní lockdown ovšem snažení našich 
žáků nezastavil a  ve  svých 

přípravách pokračovali i  doma. 
V době, kdy konečně nastoupili 
do škol, jim bylo oznámeno ono 
datum soutěže, na  které už 
dlouhou dobu čekali, tedy 6. 
listopad 2021.

Od té doby každý týden 
zůstávali ve škole i po vyučo-
vání a  dopilovávali přípravu 
receptů. Občas se samo-
zřejmě něco nepovedlo, ale 
alespoň měli možnost se 
poučit ze svých chyb. Vždy 
na ně dohlížela paní učitel-
ka Mgr.  Jarmila Necidová, 
která jim i  pomáhala 
s  nákupem hůře dostup-
ných surovin a s výběrem 
vhodných kuchyňských 
potřeb. Také jim prozra-
dila různé vychytávky, 
aby to měli při vlast-
ní soutěži lehčí.

Vlastní jednoduché menu se 
skládalo ze slaného chodu a sladkého chodu, 
jimiž byly duet z vepřové pečeně s dýňovým 
a  topinamburovým pyré, růžičkovými ka-
pustičkami, fazolkami s  bazalkou a  chorizo 
omáčkou a čokoládovo-pivní muffin s rakyt-
níkovým custardem a tuile.

Den před soutěží vyrazili naši žáci s  paní 
učitelkou do Jihlavy, kde je čekalo ubytování 
na  internátu a  slavnostní oběd v  prostorách 
školní jídelny na  Obchodní akademii, VOŠZ 
a  SZŠ, SOŠS Jihlava. Po  obědě byli sezná-

meni s  harmonogramem 
a pravidly soutěže. V době 
osobního volna se vydali 
do  Cityparku, kde si pro-
hlédli prostory, v  nichž 
budou následující den 
vařit.

Večer byly všechny 
týmy i se svými pedago-
gy pozvány do  restau-
race Tři knížata na slav-
nostní večeři s  porotou 
a samotným zakladate-
lem soutěže Philippem 
Millem (jeho restaura-
ce má dvě Michelinské 
hvězdy). Večeře pro-
běhla formou rautu 
a úvodní slovo měli zá-
stupci města Jihlavy. 
Po  večeři se všichni 
odebrali zpět na  in-
ternát školy.

Další den zapo-
čal snídaní a  ná-
sledným přesunem 
do  Cityparku. Náš 
tým byl na  řadě až 
šestý, takže žáci 
měli možnost se 
inspirovat vaře-
ním a  spoluprací 

předchozích týmů. 
Soutěží provázeli stand-up komici a konala se 
zde i autogramiáda české cukrářky Mirky van 
Gils Slavíkové.

Když naši reprezentanti přišli na  řadu, ze 
začátku svého vaření působili dosti nervózně, 
ale to se během pár minut urovnalo a vše byli 
schopni připravit bez větších chyb. Po předlo-
žení jejich slaného chodu porotě si dokonce 
chtěl jeden z  porotců přidat duet z  vepřové 
pečeně.

Jakmile dovařily všechny týmy, konalo se 
po  krátké pauze vyhlašování vítězů. Naše 
škola se bohužel neumístila mezi prvními 
třemi vyhlašovanými pořadími, ale žáci do-
stali diplomy a pozornosti od města Jihlavy. 
Přestože nevyhráli, odnesli si naši kuchaři 
cenné zkušenosti a spoustu krásných zážitků.

Mgr. Jarmila Necidová,  
Iva Hřímalová, Tomáš Süssenbek
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S T Á Ž E
Pracovní stáž studentů OAHŠ v Portugalsku
Naše škola má dlouholeté zkušenosti s organizací stáží do zemí v rámci 
Evropské unie. Jako cílovou destinaci jsme si vybrali Portugalsko, jeli-
kož je to jedna z nejbezpečnějších zemí v rámci Evropské unie, neboť 
je zde až 90 % očkovaných obyvatel v populaci. V měsíci listopadu vy-
cestovalo celkem 9 studentů do malebného historického města Braga 
na  třítýdenní pobyt v  rámci programu Erasmus plus, kde získávali 
pracovní zkušenosti v  podnicích a  restauracích dle svého studijního 
oboru. Se zahraničním partnerem spolupracujeme již několik let a stá-
že našich studentů se nám v této destinaci osvědčily. Vše je hrazeno 
z prostředků programu Erasmus plus.

Stáže se zúčastnili studenti oborů Cukrář, Obchodní akademie, 
Kuchař-číšník, Hotelnictví. Cukrářky pracovaly v cukrárnách, kde vy-
ráběly čokoládové sladkosti a  koláče, studenti oborů Kuchař-číšník 
a Hotelník pomáhali s přípravou jídel v kuchyni a obsluhovali tamní 
klientelu v  restauraci. Studenti oboru Obchodní akademie vykoná-
vali administrativní činnost v podniku a student oboru Reprodukční 
grafik vytvářel grafický design na reklamní předměty. Ve volném čase 
nám naše partnerská organizace zajistila výlety do přístavního měs-
ta Porto, viděli jsme katedrálu Viana Castelo, Atlantický oceán nebo 
město Lisabon.

Ze stáže si studenti odnesli cenné Osvědčení o  absolvování praxe 
vydané v podnicích a organizacích a Europasy v českém a anglickém 
jazyce. Oba dokumenty budou velkým přínosem v jejich dalším pro-
fesním či studijním životě.

Nehledě na situaci registrujeme ze strany studentů zájem o stáže. 
Pro absolvování stáže musí ovšem splnit některá kritéria, odevzdání 
motivačního dopisu a prezentace, jsou hodnoceni vyučujícími odbor-
ných předmětů a cizích jazyků a třídními učiteli. Prvotní podmínkou je 
ovšem bezproblémové chování žáka.

Pro naše studenty je to velká životní zkušenost, učí se samostat-
nosti, zodpovědnosti, poznají styl práce v  zahraničí a  získají nové 
poznatky ve svém oboru. Komunikace v cizím jazyce je pro ně velice 
přínosná, naučí se nebát použít cizí jazyk. V neposlední řadě poznají 
kulturu a zvyky v daných destinacích, pro mnohé z nich je to jejich prv-
ní přeprava letadlem.

Pavla Malcová

C O  S E  D Ě J E  V E  Š K O L E
Návštěva odborníka z praxe
Dne 25. listopadu 2021 se uskutečnila přednáška s Bc. Lenkou Bednářovou, referentkou regist-
račně správního úseku ŽÚ. Žáci 2. ročníku nástavbového studia - PO2, byli seznámeni s historií 
ŽÚ, se základními ustanoveními Zákona o živnostenském podnikání a s formuláři, které se po-
užívají k založení živnosti a ke změnám v průběhu podnikání. Dále získali aktuální informace 
o věkové struktuře podnikatelů a o rozdělení jednotlivých druhů živností v rámci okresu Třebíč. 
Na konci přednášky, která trvala 45 minut, odpovídala paní Bednářová na dotazy žáků.

Alena Slámová

Nabídka spolupráce
Prvoligový klub SK Horácká Slavia Třebíč hledá 
studenta, který by měl zájem psát články pro 
místní klubový web www.hstrebic.cz s  mož-
ností následné profilace a  kariérního postupu 
na pozici sportovního žurnalisty. Jedná se o pla-
cenou brigádu.
Časová náročnost: 2-5 hodin týdně
Komu se ozvat v případě zájmu:  
Mgr. Martina Vaverková
     MV

Motivační 
seminář 
Dne 19. listopadu 2021 jsme uspořá-
dali motivační seminář ke  zkouškám 
Cambridge English pro studenty 1. ročníků 
a jazykové školy ve spolupráci s autorizo-
vaným zkouškovým centrem Cambridge 
P.A.R.K. z Brna. 

Iain Saunders MA představil studentům 
zkoušky Cambridge English Qualifications, 
seznámil je s výhodami vlastnictví certifi-
kátu a  vysvětlil rozdíly mezi jednotlivými 
zkouškami. Dále studentům přiblížil aktivi-
ty zkouškového centra. Seminář byl veden 
v  anglickém jazyce, takže se studenti ne-
jen dozvěděli o možnostech složení zkouš-
ky a získání certifikátu, ale měli i možnost 
komunikovat v  cizím jazyce. Studenti bě-
hem prezentace vyplňovali kvíz a v každé 
skupině byl vylosovaný jeden výherce. 

Hana Konečná
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Když ráno nestíháš a zapomeneš svačinu, nezoufej...
Od měsíce října byla zahájena výroba baget 
a obložených housek na naší škole. Bagety se 
vyrábí ve  studené kuchyni v  borovinské  bu-
dově. Tyto bagety se pak prodávají na recep-
cích v hlavní budově a v Borovině. Vyrábíme 
tři druhy výrobků - obloženou bulku, sýrovou 
a šunkovou bagetu. Cena výrobků se pohybu-
je od  25 Kč do  35 Kč. Jsou vyrobeny z  kvalit-
ních surovin a v každém výrobku je zelenina 

- papriky, okurky a čínské zelí. Na výrobě ba-
get se podílí žáci druhého a  třetího ročníku 
oboru Kuchař-číšník a vyráběny jsou pod ve-
dením učitelek odborného výcviku  Zdenky 
Klímové a Bc. Miroslavy Šrutkové.

Miroslava Šrutková

Fair trade opět na recepcích škol
Od října 2021 žáci oboru cukrář opět 
pečou a nabízejí na recepci své výrob-
ky - muffiny, smajlíky nebo cookies. 
Při výrobě se používají i  fairtradové 
suroviny.

JV

Překládáme  
s Janou Montorio 2021
Městská knihovna v Třebíči v roce 2021 vyhlásila 6. ročník překla-
datelské soutěže „Překládáme s Janou Montorio“ určenoužákům, 
studentům a mladým lidem od 15 do 20 let. Jazykem soutěže je an-
gličtina. Překládaným žánrem je literatura „young adult“. Součástí 
vyhlášení výsledků bývá rozbor překládaného textu.

Letošním textem je úryvek z knihy „Spy School at Sea“ americ-
kého autora Stuarta Gibbse. Věříme, že se studenti, kteří se zapojili 
do soutěže, s textem dobře vypořádali.

Hana Konečná
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Vánoční výzdoba školy

K vánoční atmosféře ve škole přispěli krásnou výzdobou žáci oboru florista a designér. 
Jejiich práci můžete obdivovat na dveřích a na chodbách ve všech třech budovách.

Pro inspiraci k vlastní tvorbě vám přinášíme postup výroby dekorativního stromu.
• Dřevěnou nebo bambusovou tyč zasádrujeme do misky nebo květináče.
• Na tyč přilepíme z obou stran dva trojúhelníky vystřižené z kartonu (např. krabice).
• Kolem trojúhelníků obtáčíme vlnu, kterou 

postupně na několika místech přilepíme.
• Strom ozdobíme podle svého  vkusu - my 

použili větvičky, baňky, dřevěné dekorace 
a stuhy.

Byt si můžete provonět stromečkem ozdo-
beným vánočním kořením - badyán, skořice, 
hřebíček...

žáci F a AD
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Měsíc filmu na školách - 
Mladí proti komunismu

V listopadu 2021 se naše škola zapojila v rámci výuky občanské nauky 
do Měsíce filmu na školách, organizovaného JSNS. Zhlédli jsme kon-
krétní příběhy mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu 
a i přes svůj nízký věk bojovali za svobodu a zachování lidské důstoj-
nosti. Dokumentární film Ta krásná holka z vily nad řekou, ze série ČT 
„Neznámí hrdinové“, líčí dramatický osud politické vězeňkyně Dagmar 
Šimkové. Kvůli „buržoaznímu&rdquo; původu nemohla nadaná dívka 
studovat, svou energii však napřela do odvážné kampaně proti nená-
viděným komunistům. Bylo jí 23, když ji StB zatkla, a soud ji následně 
poslal na 15 let za mříže. Děsivé pasáže z knihy Dagmar Šimkové „Byly 
jsme tam taky“, která pojednává o  pobytu v  komunistickém vězení, 
ve  filmu předčítá mimo jiné Irena Vlachová-Šimonová. Kamarádka 
a spoluvězenkyně podává svědectví o hrdé a nezlomné ženě, která si 
i v nelidských podmínkách dokázala zachovat důstojnost.

Film zhlédly třídy KČ2, KČ3, RGF1, RGF2, CR3 a HT3.

„Působilo to na mě velmi smutně. Hrdinka byla statečná, protože pře-
váděla všechny ty studenty přes hranice. Doba předešlá byla velmi dě-
sivá.“  Rebeka Alexandra Mičková, KČ2

„Na mě působil dokument velmi zajímavě a zároveň nechutně, co se 
těm ženám dělo, bylo velmi strašné. Za mě by měla být ve světě rov-
nost mezi ženou a  mužem, aby se  podobné věci už neopakovaly.“ 
 David Lapeš, RGF2

Zdeňka Macurová, Hana Švecová

Pozvěte vědce do výuky

„Pozvěte vědce do výuky“ - to je název projektu, ve kterém vědci a věd-
kyně ústavů Akademie věd ČR nabízí možnost oživit výuku živou před-
náškou či besedou s předními českými vědeckými pracovníky. Navazují 
tak na jarní projekt, kdy jich do distanční výuky po celé České republice 
virtuálně vstoupilo celkem 46 a odučili celkem 500 hodin.

Této možnosti jsme využili i  my a  do  výuky ZSV jsme si v  listo-
padu do  OA2A a  OA2B pozvali Mgr.  et Mgr.  Filipa Děchtěrenka, Ph.D 
z  Psychologického ústavu AV ČR. Jak se hodina povedla, si můžete 
přečíst níže.

19. 11. 2021 se nám 
naskytla možnost zú-
častnit se přednášky 
z  oblasti psychologie 
na  téma „Kolik si za-
pamatujeme instagra-
mových fotografií“. 
Přestože proběhla v on-
line formě, odnesli jsme 
si  z  ní spoustu zajíma-
vostí a poznatků.

Již víme, jak funguje 
lidské vnímání a  pa-

měť, kterou jsme si i my mohli vyzkoušet formou jednoduchých tes-
tů. V  podobě videí jsme si zase ukázali, jak funguje naše pozornost. 
Nejednoho z nás závěr překvapil.

Přednáška pro nás byla přínosem a hlavně i příjemným ozvláštně-
ním výuky ZSV.

(OA2A)
Prezentace byla velmi zajímavá, Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D 

byl moc příjemný. Sdělil nám informace o funkci lidského zraku, pa-
měti a pozornosti. Vyzkoušeli jsme si spoustu cvičení na vlastní kůži. 
Děkujeme, že si na nás udělal čas a něčemu novému nás přiučil.

(Bulantová, Ottichová, Stráníková, Ošmerová OA2B)
Zdeňka Macurová, OA2A, OA2B

Maturitní ples CR4
V  sobotu  13.  listopadu  se ve  velkém sále 
budovy Fórum v  Třebíči uskutečnil  ma-
turitní  ples  třídy  CR4. K  tanci a  posle-
chu zahrála kapelaNejvyšší  čas. Celým 
večerem provázel Dominik Kříž.  Šerpování  ma-
turantů  se  ujala třídní  učitelkaJitka  Bínová  spo-
lečně  se zástupcem  ředitele  Zdeňkem 
Kneslíkem  a  paní  učitelkou  cestovního  ru-
chu Gabrielou Vlasákovou.Akce se mohlo z hygi-
enických a epidemiologických důvodů zúčastnit 
maximálně 500 lidí, kteří se museli u vstupu pro-
kázatpotvrzením o  bezinfekčnosti.  Návštěvníci 
si  mohli odnést  fotografii  z  Exkluzivního  foto-
koutku  a  výhru z  bohaté  tomboly.Po  ukonče-
ní plesu následovala afterparty v klubu Paradise, 
kam byl vstup s narámkem z plesu zdarma.Všich-
ni  účastníci  si akci náramně  užili.Celá třída CR4 
má radost, že i přes složitou aktuální situaci moh-
la ples uspořádat.

CR4
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Naše premiéra...
Dne 21. 10. 2021 měly tři z nás, žá-
kyně  3. ročníku oboru kadeřník, 
možnost poprvé veřejně  odpre-
zentovat své dovednosti.

Stalo se tak v  rámci Veletrhu 
vzdělávání Didacta, který se již 
tradičně konal na SPŠT Třebíč.

Společně  jsme měly za úkol 
reprezentovat naši školu a před-
stavit obor, který má určitě 
budoucnost.

Naším pódiovým vystoupením 
jsme chtěly oslovit holky i  klu-
ky, kteří se právě rozhodují, jaký 

obor zvolí  po  ukončení studia 
na základní škole.

Na našich modelkách jsme si 
připravily ukázku tvorby tří spo-
lečenských účesů. Snažily jsme 
se u toho být zručné, tvořivé, ná-
padité i  kreativní,  tak jak to náš 
obor vyžaduje. Naše práce byla 
doprovázena svižnou hudbou 
a výkladem paní mistrové.

Z  našeho vystoupení jsme si 
odnesly řadu zkušeností i zážitků.

Věříme, že jsme alespoň někte-
rým účastníkům Veletrhu vzdělá-
vání usnadnily jejich rozhodování 
při výběru další školy.

Sára, Petra a Martina, KA3

Kaštanový šampon
Příroda poskytuje překvapivé suroviny k  výrobě vlasové kosmetiky. 
Žáci prvních ročníků se účastnili adaptačního kurzu - Spolu po COVIDu. 
Ubytování bylo v krásné přírodě s mohutnými vzrostlými jírovci. Toho 
jsme my, budoucí kadeřníci, využili a nasbírali kaštany i šípky k výrobě 
šamponu.

V  moderní kadeřnické praxi se zpravidla tyto přírodní příprav-
ky nevyužívají, ale je dobré si uvědomit možnosti a  sílu přírody. 
Nezapomínejme na její blahodárné účinky. Starejme se o ni! 

Dnes vznikají přírodní kadeřnictví, která nabízejí alternativní ne-
chemickou péči. Recept na šampon, další tipy a přípravky najdete na  
https://www.natubea.cz/. třída KA1
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Silvestrovské účesy
Milé dámy a slečny,

vzhledem k tomu, že se budeme zanedlouho loučit se starým rokem 
a přivítáme rok 2022, chtěly bychom vás inspirovat v tom, jak být po-
slední den tohoto roku krásně upravené.

Připravily jsme pro 
vás ukázku několika 
silvestrovských účesů, 
které česaly žákyně 3. 
ročníku oboru Kadeřník. 
Stručné  postupy tvorby 
účesů mohou být pro vás 
zručnější návodem, jak 
se k  těmto účesům také 
dopracovat. Ostatní snad 
ocení snahu našich ka-
deřnic, jak být při práci 
nápadité a kreativní.

Přejeme vám všem - pomocí odborné kadeřnické terminologie: 
Uhlazený adventní čas, Vánoce střižené na míru, barevný crazy sil-

vestr a v nadcházejícím roce hlavně objemné zdraví.
Žákyně a UOV oboru Kadeřník

Benefiční koncert ve Stonařově

Je úžasné, když můžete pomoci někomu 
jinému!

Benefiční koncert byl pořádán na  podpo-
ru sedmiletého Adámka, který trpí dětskou 
mozkovou obrnou. Jsme rády, že i  my jsme 
mohly být součástí tohoto projektu.

Natálie Štrejbarová a Veronika Vyskočilová, 
žákyně druhého ročníku oboru kadeř-
ník, měly možnost vytvořit účesy hned něko-
lika modelkám na módní přehlídce známého 

návrháře Luďka Hanáka. Na  koncertě vy-
stupovali mnohé známé osobnosti -  Olga 
Lounová, Gábina Goldová, Jarek Filgas 
a  další. Celým večerem provázel moderátor 
a  herec Miroslav Šimůnek. Pro děvčata to 
byla nejen skvělá příležitost, ale také obrov-
ská zkušenost.

UOV oboru Kadeřník
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Gastroakademie
Vychovat šikovného a zručného kuchaře není 
nic jednoduchého. Vybraní studenti krajských 
hotelových škol na  Vysočině vstupují pravi-
delně od  roku 2016 do  unikátního projektu 
Gastroakademie, kterou Kraj Vysočina připra-
vil ve  spolupráci s  nejlepšími restauracemi. 
Žáci mají možnost účastnit se i  výběrových 
seminářů. Dne 26. 10. 2021 byly tématem vý-
běrového semináře mořské plody. JV

Připravovali jsme raut na didaktě
Dne 21. 10. 2021 se studenti Obchodní akademie a Hotelové 
školy Třebíč zúčastnili Didakty na Průmyslové škole v Třebíči. 
Raut je pro studenty Hotelnictví velice důležitá činnost, 
kterou si mohou prohloubit svoje znalosti získané ve  škole. 
Přípravu tabule a vlastní obsluhu zajišťovaly studentky dru-
hého ročníku a  jedna studentka čtvrtého ročníku. V  cizím 
prostředí připravily vlastní rautovou tabuli, posléze provádě-
ly obsluhu hostů, debaras a vše, co se týká práce na rautu. Tím 
získaly nové zkušenosti.

V  letošním roce studenti druhého ročníku 
zažívají své první rauty, o  které minulý rok 
z důvodu pandemie přišli. I přes málo zkuše-
ností vše pod vedením paní učitelky Jarmily 
Necidové a za výpomoci paní učitelky Daniely 
Hadrabové zvládli a  vzorně reprezentovali 
naši školu.

Hosté byli spokojeni a chválili si, jak obslu-
hu, tak připravené pokrmy na rautové tabuli. 
Pokrmy připravili studenti oboru Kuchař-
číšník pod vedením paní mistrové Zdeny 
Klímové. Cukrářské výrobky upekli žáci obo-
ru Cukrář pod vedením paní mistrové Ivany 
Šalbabové.

Naučili se organizaci práce ve skupině, ale 
i každý sám za sebe. Všichni pevně věří, že tato 
událost bude pro naši školu znamenat mnoho 
pozitivních recenzí a nových studentů.

Lucie Krištofová
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Vzpomínky na adaptační kurz
V prvních měsících nového školního roku na naší škole již tra-
dičně probíhají pro první ročníky adaptační kurzy, kde se žáci 
vzájemně poznávají a vytváří nový třídní kolektiv.

Zde jsou vzpomínky několika letošních účastníků:
„Svou novou třídu jsem více poznala na  adaptačním kur-

zu. Byli jsme spolu od středy do pátku a moc jsem si to užila. 
Nejlepší zážitek byl, když jsme seděli u ohně a zpíval nám náš 
spolužák. Všichni drželi pusu a poslouchali, některým dokonce 
tekly slzy.“ J. P., KČ1

„Nejvíce mě bavila přednáška o sebeobraně, kterou jsme si 
mohli vyzkoušet. Cestou zpátky jsme v autobuse zpívali a uží-
vali si přírodu.“ Magdaléna Marková, KČ1

„Nejvíce mě bavila přednáška Držíme za  jeden provaz.“ 
Tereza Lekešová, KČ1

„Nejvíce mě bavila přednáška o lásce a přátelství. Pán, který 
to přednášel, to uměl velmi dobře podat a byl hodně otevřený 
a upřímný. Nevadilo mu mluvit o své rodině a svých vztazích.“ 
Kristina Svobodová, KA1

Magdaléna Marková, Tereza Lukešová, Kristina Svobodová

Moje praxe
Moje praxe v cestovní kanceláři Voma

V letošním školním roce jsem se stala  studentkou  třetího ročníku 
oboru cestovní ruch a  díky tomu  jsem se dostala na  týdenní praxi 
do cestovní kanceláře Voma v Třebíči. Již při mém příchodu do kan-
celáře jsem si všimla  velmi příjemného prostředí. Přímo v  pobočce 
CK Voma pracují  manželé Vondráčkovi a  paní Premarová, dále však 
CK spolupracuje s mnoha průvodci, s těmi jsem se však během praxe 
nesetkala.

První den - v pondělí jsem měla za úkol hledat obrázky k chorvat-
ským hotelům, do nichž jsou naplánovány zájezdy příští rok. Potom 
jsem začala s troškou matematiky, musela jsem počítat procenta, pro-
tože jsem kontrolovala, zda na stránkách kanceláře sedí cena s různý-
mi slevami.

V  úterý jsem s  počítáním pokračovala, protože toho bylo poměr-
ně hodně, od středy jsem se věnovala archivaci. I když  je po sezoně 
a doba je taková, jaká je, tak do kanceláře přišlo několik klientů, aby si 
zamluvili zájezdy (zejména do lázní a Kittenberských zahrad).

A moje hodnocení? Na praxi se mi velmi líbilo, byla přínosná a oprav-
du mě bavila. Praxe ve Vomě mě utvrdila v tom, že po studiu bych chtě-
la v oboru zůstat. Monika Nedvědická, CR3

Moje praxe v turistickém informačním centru
Jmenuji se Monika Krčálová a  jsem studentkou druhého roční-

ku oboru cestovní ruch. V  posledním listopadovém týdnu jsem byla 
na praxi v Turistickém informačním centru v Třebíči. V Třebíči máme 
celkem tři informační centra, já jsem měla možnost pracovat ve dvou 
pobočkách - TIC Zadní synagoga, TIC Karlovo náměstí.

Pracovní doba v TIC byla od 9 do 14 hodin.
V pondělí a v úterý jsem byla v informačním centru v Zadní synago-

ze, ve středu a ve čtvrtek na Karlově náměstí. Absolvovala jsem pro-
hlídku Zadní synagogy, Ženské galerie a  Domu Seligmanna Bauera. 
Dozvěděla jsem se celou řadu zajímavostí  souvisejících s  židov-
skou kulturou a zároveň viděla práci profesionálního průvodce.

Také jsem navštívila Pamětní síň Antonína Kaliny, kde jsem hledala 
odpovědi na otázky z pracovního listu, který jsem měla za úkol vyplnit.

 V  informačním centru pracují 3 až 4 zaměstnankyně. V tomto ob-
dobí je tam celkem klid, což je hlavně kvůli covidu-19. Téměř všechny 
akce pořádané Městským kulturním střediskem Třebíč se ruší, proto 
v této době často navštěvují centrum lidé vracející vstupenky,

  V  Zadní synagoze chodí lidé na  prohlídky asi jednou až dvakrát 
denně. Někteří volí komentovanou prohlídku Zadní synagogy a Domu 
Seligmanna Bauera, jiní si prohlédnou pouze synagogu.

Městské kulturní středisko při-
pravuje celou řadu vánočních 
akcí, jako je např. Ježíškova poš-
ta, rozsvěcování vánočního stro-

mečku a další. Všechny se ale budou konat v omezené míře, návštěv-
níci musí dodržet podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví.
 Monika Krčálová, CR2

Moje praxe v Muzeu Vysočiny Třebíč
Jmenuji se Nikol Ševčíková a  jsem studentkou  druhého ročníku 

oboru cestovní ruch.
Ve druhém ročníku máme praxe jeden týden v  Turistickém infor-

mačním centru a  jeden týden v  Muzeu Vysočiny Třebíč. Právě jsem 
dokončila praxi v Muzeu a ráda se s vámi podělím o to, jak to na praxi 
v Muzeu chodí a co zajímavého je v Muzeu k vidění.

Pracovní doba byla od 9 hodin do 14 hodin.
Náplní mé praxe bylo provázení návštěvníků po expozicích v Muzeu, 

dále jsem poskytovala informace nebo vypomáhla přímo na recepci. 
Stálé a  aktuální expozice pro návštěvníky Muzea jsou čtyři: Svět 

neživé přírody, Svět portálů a  bran, Lidé. Místa. Osudy (tato expozi-
ce je  i  nejrozsáhlejší). Poslední expozicí jsou Valdštejnové v  Třebíči. 
Prohlídku Valdštějnů jsem sama absolvovala se zkušenou průvodkyní 
a prohlídka se mi velice líbila, dozvěděla jsem se mnoho nových infor-
mací o tomto šlechtickém rodu. Tato expozice je také jediná, která má 
prohlídku s průvodcem.

Na recepci většinou pracují  dva až tři zaměstnanci a  u  expozice 
Valdštejnů provází vždy jeden průvodce. Denně na prohlídky přijdou 
zhruba dvě skupiny lidí (cca po třech lidech). V podzimních a zimních 
měsících není návštěvnost tak vysoká, na nižší návštěvnosti se také 
podepsala epidemiologická situace.  Nejčastěji je navštěvována  nej-
rozsáhlejší trasa expozice Lidé. Místa. Osudy.

Blíží se Vánoce a s nimi i vánoční akce, pokud se Muzeum neuzavře 
kvůli dalšímu zpřísnění opatření, můžete se těšit na Výstavu betlémů, 
Vánoční dílničky a akci Do muzea za perníkářským kabátem.

S praxí v Muzeu jsem spokojená.
Nikol Ševčíková, CR2
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S P O R T
Okresní kolo v přespolním běhu
 Čtvrteční ráno 7.10.2021 bylo upršené a v Libušině údolí se sešli spor-
tovci ze všech třebíčských středních škol, aby porovnali své síly a svoji 
rychlost v běhu.

 Nejprve si všichni trať prošli, aby se s ní seznámili. Skoro celá trať 
vedla po asfaltu a byla rovná. Dívky čekaly dva kilometry, což byly dva 
okruhy, a chlapci běželi 4 jednokilometrové okruhy. Naše škola měla 
bohaté zastoupení. Na startovní čáře se sešli reprezentanti ze všech 
ročníků.

Všichni se před startem rozcvičili, rozehřáli a jako první se na start 
postavily dívky. Naše škola si vedla výborně a  společnými silami si 
děvčata vyběhala první místo a postup do krajského kola, které se ko-
nalo za týden v Novém Městě na Moravě.

 Poté, co všechny dívky doběhly, se na startu sešli chlapci a naši re-
prezentanti si také vedli dobře. Postup do krajského kola jim sice utekl 
o pár bodů, ale i tak skončili na krásném 3. místě. Všem sportovcům 
gratulujeme.

Michaela Mitísková (OA2B)

Raut ke 150. výročí vzniku gymnázia v Třebíči
Dne 9. října tohoto roku se žáci oboru Gastronomie a  hotelového 
managementu zúčastnili rautu na  Gymnáziu Třebíč. Raut se konal 
na počest oslavy 150. výročí vzniku třebíčského gymnázia.

S žáky jsme měli možnost si vyzkoušet něco nového - od přípra-
vy pracoviště až po  vlastní obsluhu hostů na  rautu. Hostům jsme 
nabídli bohaté mísy s  chuťovkami, kanapkami, chlebíčky, ovocem, 
zeleninou a sýry. Nechyběly ani řízečky či něco sladkého od našich 
cukrářů. Nabízeli jsme také kávu z čerstvě pomletých zrníček, z ná-
pojů různé druhy džusů, minerální vodu, bylinkové nápoje.

Žáci si tedy vyzkoušeli přípravu rautové tabule, nápojového stolu, 
přípravu kávy i debaras, tzn. sklízení použitého inventáře, komunikaci  

s  hostem. Na vše dohlížela paní učitelka Jarmila Necidová a  pan 
Tomáš Nováček, aby žákům v případě potřeby pomohli a poradili.

Se zabezpečením rautu nám též pomáhali žáci oboru Kuchař - číš-
ník a Cukrář. Připravovali pokrmy studené kuchyně, teplé kuchyně 
a  cukrářské výrobky pod vedením paní mistrové Zdenky Klímové 
a Ivany Šalbabové.

Na raut bylo pozváno přes sto hostů. Všichni byli moc milí a na nás 
ohleduplní.

Jsme moc rádi za tuto příležitost a zkušenost, kterou budeme vy-
užívat i nadále.

Tereza Valová
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Subterra cup - florbal

Naši žáci se zúčastnili florbalového turnaje Subterra cup, kde se utkali 
se 3 školami. První zápas odehráli proti Gymnáziu Třebíč a vyhráli 4:1, 
poté se utkali se silnou Střední průmyslovou školou Třebíč, tento zápas 
skončil remízou 1:1 a poslední zápas museli naši žáci vyhrát vysokým 
rozdílem. Také to splnili, tento zápas vyhráli 8:0 a díky tomu postoupili 
do další části školního turnaje ve florbale. Naše mužstvo nenastoupilo 
v plné síle a na další kolo se přidají další dva hráči.

Radek Korba (OA4B)

Okresní kolo v basketbalu dívek
V úterý 7. listopadu 2021 proběhlo okresní kolo středoškolského turna-
je v basketbalu, na kterém nechyběly ani studentky naší školy. Turnaje 
se dohromady zúčastnilo 5 třebíčských středních škol. Kvalita hry byla 
na docela slušné úrovni, protože se turnaje účastnily hráčky třebíčské-
ho basketbalového klubu TJ Třebíč.

Do prvního zápasu jsme nastoupily proti Střední škole stavební 
Třebíč, která nebyla žádným velkým oříškem. Žákyním stavební školy 
se nepodařilo proměnit ani jeden koš, a tak byl konečný výsledek jed-
noznačný. Ve druhém zápase jsme se utkaly se Střední školou veteri-
nární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč. Obrana protihráček byla 
o něco tvrdší, ale to nás vůbec nezaskočilo a opět jsme zápas dotáhly 
do vítězného konce. Ve třetím zápase na nás čekal náš nejobávanější 

soupeř - Gymnázium Třebíč. Přestože se jejich tým skládal z velice zku-
šených hráček basketbalu, nenechaly jsme se zastrašit. Před nástu-
pem na palubovku jsme si domluvily účinnou obranu, kterou se gym-
nazijním studentkám nepodařilo překonat. Nepustily jsme soupeře 
k velkému bodovému zisku, a tak jsme i tento duel vyhrály. V posled-
ním zápase jsme se utkaly s Akademií práva, pedagogiky a podnikání. 
Už na nás byla znát lehká únava z předešlých zápasů, takže byl souboj 
v první polovině velmi vyrovnaný. V druhé části jsme již nepustily sou-
peře k žádným bodovým akcím a zápas i celý turnaj pro nás skončil 
vítězně.

Nyní se již připravujeme na  krajské kolo, které se bude konat 
v Jihlavě.

Monika Pisková (OA4B)
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Vánoční inspirace
V rámci dne otevřených dveří připravili žáci 2. 
ročníku oboru  kuchař - číšník  pro návštěvní-
ky školy inspirativní slavnostní tabuli. Kromě 
slavnostní tabule zde žáci procvičovali podá-
vání bílého vína a  zdobení jablíček na  staro-
českou vánoční tabuli, kterou jsme chystali 
druhý den.
      Monika Tringlová

Znáte tato rčení?
Buridanův osel - nerozhodný člověk 

Fr. filozof Buridan vyprávěl studentům o nerozhodném oslovi, který 
měl dvě otýpky sena, ale nedokázal se pro žádnou rozhodnout, a tak 
pošel hlady.

Kolumbovo vejce
Jednoduché řešení složitého problému /po návratu Kolumba z ob-
jevné plavby mnozí závistivci znevažovali jeho úspěchy/ Mít nápad, 
to je umění!/

Pyrrhovo vítězství
Problematické, draze zaplacené vítězství /král Pyrrhos porazil 
Římany, ale s obrovskými ztrátami/

Tantalova muka
Velké utrpení /král Tantalos urazil bohy, dal zabít a  upéct vlastní-
ho syna a pozval bohy na hostinu, byl za to odsouzen k věčné žízni 
a hladu/

Augiášův chlév
Velký nepořádek /král Augiáš vlastnil obrovská stáda dobytka, vy-
čistit chlévy se ujal Herkules, ale nedostal slíbenou odměnu, a tak 
Augiáše zabil/

Potěmkinovy vesnice
Něco předstíraného /ruský kníže Potěmkin při inspekci Kateřiny II. 
na Krymu nechal podél cesty postavit z divadelních kulis řady vesnic

Ikarův pád
Symbol pádu člověka, který míří příliš vysoko za svým cílem, a při-
tom sám sebe zničí

Jobova zvěst
Tzv. jobovka - nečekaná zpráva o velkém neštěstí /Bůh seslal na Joba 
všechny pohromy, ale on přesto víru neztratil/

Eva Schneiderová  
z knihy "Kuna nese nanuk"

Zamysli se!
Jak bude řada pokračovat?

1. Alena - Bohumil - Cecílie - Daniel - ...
2. A - já - kos - ráda - ...
3. Pak - pes - piš - pojď - ...
4. Les - lovec - lopata - limonáda - ...
5. Běží - fičí - láme - mává - peče - ...
6. Hon - chyba - kapsa - romány - divadlo - ...

Řešení:

• Dívčím jménem na E.
• Slovem s pěti písmeny.
• Jednoslabičným slovem se samohláskou u (a, e, i, o, u).
• Podstatným pětislabičným jménem na l.
• Dvouslabičným slovesem na s (b, f, l, m, p, s, v, z).
• Osmipísmenným slovem na t (h, ch, k, r, d, t, n).

Mgr. Hana Švecová

Hrátky s češtinou
Co mají společného?

Dědeček a rytíř  - brnění

Lenoch a koberec  - oba stále jen leží

Optik a vlasatec  - lupy

Zkažené maso a úspěch vašeho nepřítele 
 - obojí vám leží v žaludku

Opilec a šachista 
 - oba jsou každou chvíli na tahu

Opilec a slunce 
 - oba večer někam zapadnou a vylezou až ráno

Eva Schneiderová  
z knihy "Kuna nese nanuk"
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Chytré recepty s chutí Vysočiny
Na základě pokynů z Kraje Vysočina připravila skupina žáků KČ3 pod 
vedením UOV Zdenky Klímové menu - kanapka s  pomazánkou 
z červené čočky, bramboračka s houbami, cuketa ve slaninovém 
kabátku a  sýrové peřině, krokety ze šťouchaných brambor, řez 
z červené řepy. Menu bylo nafoceno dne 18.10.2021 profesionálním 
fotografem. Fotografie budou použity v připravované kuchařce. Touto 
kuchařkou chce Kraj Vysočina vybídnout k  zamyšlení, jak se každý 

člověk může svým výběrem potravin a  svou přípravou jídel podílet 
na  zlepšení životního prostředí. Nabízíme cestu vedoucí ke  změně 
smýšlení a návyků. Již při výběru potravin si můžeme položit několik 
otázek z různých úhlů pohledu, které budou zároveň návodem, jak se 
lze stravovat zdravě, chutně, bez plýtvání potravinami a s environmen-
tálním přístupem k životnímu prostředí.

Zdenka Klímová


