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A Co jsme stihli  
na konci školního 
roku 2021/2022

Máme mistryně světa!

Naše studentky Nela 
Niderhoferová (OA2A), Natálie 
Bocanová (OA1A) a  Amálie 

K a s a l o v á 
(OA3A) se 
koncem září 
z ú č a s t n i l y 
M is t rov s t v í 
světa v  ma-
žoretkovém 
sportu. Nela 
s  Natálií sou-
těžily s  tý-

mem mažoretek Cheerladies 
Třebíč a  Amálie s  týmem DM studio Dačice. Ve  městě Záhřeb, kde 
šampionát probíhal, se týmu Cheerladies podařilo 2x vybojovat titul 
I. VICEMISTR SVĚTA a v královské kategorii ve velké konkurenci obsa-
dit krásné 4. místo. Amáliin tým dobyl první příčku v disciplíně Groups 
baton senior a s formací Viking warriors dokázal získat titul mistři ČR, 
Evropy i světa. Připojujeme se ke gratulacím a děkujeme za vzornou 
reprezentaci města Třebíč, Kraje Vysočina, České republiky a naší školy.

Bc. Mirka Šrutková

Vážení 
kolegové,  
milí žáci,

dovolte mi na  úvod dalšího čísla našeho školního časopisu opět 

napsat pár řádků. Jsem moc rád, že se nám podařilo školní rok 

zahájit v běžném režimu bez omezení, která nám v minulosti všem 

komplikovala výuku. Konečně jsme se mohli začít naplno setkávat, 

tvořit a spolupracovat. Můžeme se účastnit mnoha projektů, jako 

jsou zahraniční stáže v  rámci ERASMUS+, IKAP II nebo v  blízké 

budoucnosti ŠABLONY III.  Těmito a  mnoha dalšími projekty se 

snažíme zlepšovat výuku, dosahovat lepších výsledků naší učitelské 

práce a především vás, naše studenty, co nejlépe připravit na další 

profesní či studijní dráhu. Věřím, že společnými silami dokážeme 

vytvářet pozitivní a  příjemnou atmosféru ve  škole, a  dospět tak 

k našim, mnohdy společným cílům. Za sebe mohu závěrem říci, že je 

mi potěšením být ředitelem naší školy, všech zaměstnanců a žáků 

školy. Každodenní výsledky naší učitelské práce a úspěchy vás žáků 

školy ve  vzdělávání a  soutěžích jsou jasným důkazem, že jdeme 

správnou cestou. Děkuji všem a  přeji hodně sil v  cestě za  dalšími 

úspěchy!

Kamil Novák
ředitel školy



STRANA  2 4 ◆ LISTOPAD 2022 

A K T U A L I T YA K T U A L I T Y
Adaptační kurzy
V září a  říjnu proběhlo celkem 5 
adaptačních kurzů v  ubytovacím 
středisku v  Křižanově, jichž se 
účastnily všechny třídy prvních 
ročníků. Na programu byly samo-
zřejmě seznamovací hry, sportov-
ní aktivity, turistika, ale i  různé 
přednášky a vzdělávací akce.

„Adaptační kurz jsem si užila 
díky skvělé třídě, kterou jsem 
tam mohla poznat o trochu lépe. 
Rána, kdy jsme všichni snídali 
u  jednoho stolu, společné hry. 
Já jsem si nejvíce užila program 
s panem Strojkem.“ 

„Byla tam moc hezká příroda 
i  atmosféra mezi námi. Učitelé 
připravovali zábavné hry. Líbil se 
mi výlet do Křižanova.“ 

„Zpívalo se u  táboráku a  já 
mám strašně ráda zpívání, už 
od osmi let.“ 

Vzpomínky žáků třídy AD1
MV
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S T U D E N T IS T U D E N T I
Moje stáž na Tenerife
Moje jméno je Veronika Chmelová 
a  jsem žákyní  třetího ročníku 
oboru kuchař - číšník. Právě letos 
jsem se zúčastnila stáže na ostro-
vě Tenerife, která proběhla díky 
projektu  Erasmus. Stáž  absol-
vovalo  jedenáct žáků naší školy 
z učebních i studijních oborů.

Všichni účastníci v  průběhu 
stáže vykonávali činnosti na  při-
dělených pracovištích.  Já jsem 

pracovala jako pomocná kuchař-
ka v  restauraci Luna Caprese, 
která se nacházela  ve  městě 
Puerto de la Cruz. V kuchyni jsem 
pravidelně připravovala různé 
suroviny a prováděla ostatní po-
mocné práce. Pracovala jsem 
tam se třemi  žáky z  Maďarska, 

tudíž jsme tam byli  čtyři cizinci. 
Dorozumívala jsem se převáž-
ně  anglicky, španělštinu z  pří-
pravného kurzu jsem přiliš často 
nevyužila.  Pracovní dobu jsem 
měla rozdělenou do  dvou směn, 
někdy jsem pracovala  od  10.00 
do  16.00 hodin, pokud jsem za-
čínala až v  16.00 hodin,  trvala 
do 22.00 hodin. V úterý a v pátek 
jsem měla volno. 

Ve volných dnech jsem na-
vštěvovala  centrum  města 
a  poznávala nedaleké oko-
lí.  Samozřejmě jsme jezdili 
i na výlety. Navštívili  jsme napří-
klad Loro Parque,  místní sopku 
El Teide a  mnohá další zajímavá 
místa. Výlety byly báječné. V po-
sledním týdnu stáže nebylo moc 
pěkné počasí, ale i tak jsme si to 
všichni užili. Domů  se mi  oprav-
du nechtělo, moc se mi tam líbi-
lo,  ale bohužel všechno jednou 
končí... 

Veronika Chmelová 
KČ3

Filmové premiéry roku 2023
Dungeons & Dragons: 
Čest zlodějů

Skupina nepravděpodobných 
dobrodruhů podnikne loupež 
relikvie, ale brzy se věci zvrhnou, 
když se dostane  do  konfliktu se 
špatnými lidmi. Ve  filmu uvidí-
me Chrise Pina, hvězdu ze Star 
Treku, dále  hvězdného Hugh 
Granta  známého z  Gentlemanů. 
Film vznikl na  motivy populární 
hry Dungeons & Dragons.

V kinech od: 02. 03. 2023
Asterix a Obelix: Říše středu

Do Armoriky přijíždí vozík 
s  čínskou císařovnou FuYi, která 
požádá Galy o pomoc. V čínském 
císařství se totiž dostal k  moci 
jistý Feng Tsin Qin, který svrhl 
princeznu. Sláva nepřemožitel-
ných Galů je podle všeho známá 
až do Šanghaje.

V kinech od: 02. 02. 2023
Oppenheimer

Příběh amerického fyzi-
ka J. Roberta Oppenheimera, 

vedoucího projektu Manhattan, 
který vynalezl atomovou bombu. 
V  hlavní roli se představí Cilian 
Murphy, který je známý jako 
Tommy Shelby ze seriálu Peaky 
Blinders (Gangy z Birminghamu).

V kinech od: 20. 07. 2023 
Bratři

Film je inspirován skuteč-
nou události. Případ skupiny lidí 
kolem bratří Josefa a  Ctirada 
Mašínových, kteří se počátkem 
50. let postavili komunistickému 
režimu se zbraní v  ruce, dodnes 
vyvolává kontroverze. 

V kinech od: 26. 10. 2023
Další filmy, stojící za zmínku:
Wonka - 14. 12. 2023
Strážci galaxie vol. 3  
- 04. 05. 2023
Indiana Jones 5 - 29. 06. 2023
Duna část druhá - 16. 11. 2023
Tři mušketýři: D'Artagnan  
- 06. 04. 2023
Elemental - 15. 06. 2023

Kateřina Hrušková CR4

Stáže pro naše studenty byly spolufinancovány z  programu 
Evropské unie Erasmus+. Veškerá sdělení vyjadřují pouze názor  
autorů, Národní agentura a Komise neodpovídá za uvedené informace.
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Tipy pro efektivnější učení
Každý z nás zná ten pocit, když se nám do učení nechce, a taková si-
tuace se dá rozhodně označit za problém. Může se ale také stát, že se 
nám učit chce nebo se k tomu přemluvíme, ale nevíme, jak si danou 
věc zapamatovat.

Při opakování si látky velmi krátce před testem, za špatných podmí-
nek (hluk, práce bez přestávek, vydýchaný vzduch...) nebo s technikou 
učení, která nám nevyhovuje, se lehce stane, že si nakonec nezapama-
tujeme dost informací nebo nám v hlavě zůstanou pouze na krátkou 
dobu. Proto bych vám ráda představila pár možností a tipů, pro efek-
tivnější učení.

1. Používejte, co nejvíce smyslů
Tato rada se může zdát, jako klišé, které slýcháme až moc často. Než 

si ale na tento způsob uděláte názor, vyzkoušejte ho. Dobré je si např. 
zápis číst, a to klidně i nahlas, psát si poznámky apod.

2. Spolupracujte s okolím
Pokud je vás větší skupinka nebo jste alespoň dva a máte si zapama-

tovat totéž, zkuste si navzájem vlastními slovy říct, o co jde. Projděte si 
spolu body, které jsou těžší, nové nebo obtížné a na závěr se navzájem 
vyzkoušejte z toho, co jste si zapamatovali.

3. Vymyslete si pomůcky
Tuto metodu nejlépe využijete především v jazycích. Co vám dané 

slovíčko připomíná? Jak vám zní? Díky těmto faktorům si můžete slo-
víčko lépe zapamatovat nebo ho alespoň dostat do podvědomí a ná-
sledně se ho doučit jinou technikou.

4. Poslouchejte 
V dnešní době máme díky internetu možnost vyhledat si prakticky 

cokoli. Pokud vám tedy poslech vyhovuje, najděte si video, podcast, 
e-knihu nebo podobný zdroj, kde se dostanete k  informacím, které 
si potřebujete osvojit. Samozřejmě také velmi pomáhá poslouchat 
a  dávat pozor v  hodinách, to ale občas dá se říci, nejde tak, jak by-
chom chtěli, a přitom to nemusí být tím, že by nám neseděla technika 
poslechu.

Může se stát, že vám z těchto tipů nebude sedět ani jeden, proto si 
najděte vlastní. Pomáhá i kombinace více metod. Pokud ale zkoušíte 
možnosti a  hledáte způsoby, jak se správně učit, budu ráda, pokud 
vám tento příspěvek pomůže.

Petra Krčálová (HT3)

Fallser Příběh žáka v anglickém jazyce

 “Have you ever found yourself wandering through the forest in the 
middle of autumn? Have you ever felt leaves fall like paper on you? 
You may brush it off as a reminder that the year's season is changing, 
but if they fall on you in an unreasonable amount, you may want to 
have a quick look around.

 It's said that the Fallser always comes out to catch whatever looks 
the prettiest. What it finds the most beautiful is what has the most 
color on it. Then the calling occurs, be it anything. Unknown laugh-
ter, terrified screams, or, at worst, a shadowy figure hiding behind 
a decaying tree near you. You'd better get out of there. Whatever it 
is, it's got your figure memorized, and it will try to hunt you down 
no matter what as if it were following God's order. The only escape 
is getting out of the forest. That's if you remember your way back. 
Otherwise, your luck has just ran out because God won't help you."

 That's a tale that my old man always told me, I  thought he was 
always crazy or just a bad storyteller, but now that I think about it 
more, it freaks me out. Of course, I  haven't believed it to this day, 
yet for some reason, he insisted on telling me the main features of 

this creature in the story. This is what I remember: Although it has 
sharp claws like every made-up monster, it has very human teeth. He 
said he felt like it was trying to replicate him because it had a golden 
tooth in the front, like him, even their expressions were the same. 
He also mentioned that it was almost the exact same size as him, 
though he was far away. He could have been wrong. Anyway, it's not 
faster than a dog, but it has the sense of smell as one. It's also a car-
nivore, it only eats meat, and the type doesn't matter. When I asked 
him how he knew that, he said it hunted Lucy, an old family dog he 
had, she was a german-shepherd. Whatever consumed her left only 
broken and bloodied bones.

One last thing to mention is that it only comes out in autumn or fall 
as some may say. That's why he named it “Fallser". Derived from fall 
and chaser. Now that I think about it, he never came back from that 
trip to the forest.

Petr Kalců (OA1B)

JEDNÁ SE O AUTORSKÝ TEXT, JE TEDY PONECHÁN BEZ JAZYKOVÉ KOREKTURY.

Darování vlasů
Pokud chcete změnu, nový 
účes, a je vám líto ustřižených vla-
sů, můžete je darovat. Naše škola 
spolupracuje s nadací Nové Háro. 
Ustřižené vlasy, které jsou dlouhé 
alespoň 30 cm, zasíláme nadaci, 
jež je použije k výrobě paruk pro 
onkologicky nemocné děti.

„O  této možnosti jsme se do-
zvěděly  po  nástupu na  učební 
obor Kadeřník. Vlasy jsme si ne-
chaly zkrátit na praktickou délku 
a  jsme rády, že naše ustřižené 
vlasy mohou někomu udělat ra-
dost,“ dodávají studentky.

Anežka a Radka
KA1
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S P O L U P R Á C ES P O L U P R Á C E
Letní hrátky s barvami
Naše kadeřnice se účastnily 
několika letních akcí, při kte-
rých  zkrášlovaly obličeje nejen 
malým dětem, ale i dospělákům. 
Že stále oblíbený facepainting 
neustále láká, jsme se přesvěd-
čili frontami, které se k  nám 

tvořily. Velký zájem u  dlouho-
vlásek byl také o  krásné pletené 
copy, které opět zářily barvami. 

V  červnu na  pozvání Svazu žen 
zavítaly do  Dolních Vilémovic, 
poté následoval Mann Hummel, 

prázdninová akce v  Číměři, 
v  Dukovanech, velká akce 
Záchranných složek na  Hvězdě 

a  zatím poslední akcí bylo 
Bramborobraní v Okříškách.

Kadeřnice

Bramboračka
Dne 24. 9. 2022 proběhlo na  ná-
městí v  Třebíči Bramborobraní. 
Na  tuto akci žáci oboru kuchař-
-číšník  pod vedením učitelů od-
borného výcviku  připravili 100 
litrů bramboračky, kterou v  od-
poledních hodinách nalévali rad-
ní města Třebíč. 

Podle ohlasu chutnala naše 
bramboračka všem.

Zdenka Klímová
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Bramborobraní
V sobotu 24. 9. 2022 se naše žákyně 
oboru cukrář v doprovodu učitelky 
odborného výcviku zúčastnily tra-
dičního Bramborobraní. Tuto akci 
pořádalo město Třebíč na  krásně 
zrekonstruovaném náměstí.

V našem stánku si mohli návštěv-
níci Bramborobraní zakoupit tra-
diční, netradiční, ale i zapomenuté 
pokrmy, například cukroví z bram-
borového těsta, jablečný štrúdl 
z  bramborového těsta, klasické 
cukrářské modelované brambo-
ry,  ale také sůloví z  bramborové-
ho těsta. Největší zájem však byl 

o staročeské bramborové pekáče (lokše, laty...). Pekáče byly pečené 
na  sucho, potřené klasicky sádlem a  naplněné povidlím s  mákem. 
Někteří návštěvníci si díky našim pekáčům zavzpomínali na  svoje 
dětství a hlavně na svoje babičky. Někteří, hlavně ti mladší, si rozšířili 
znalosti.

Celá akce se moc vyvedla díky krásnému počasí a  hlavně díky li-
dem, kteří na Bramborobraní přišli. Eva Valová 

S O U T Ě Ž ES O U T Ě Ž E
Ocenění HKČR

Centrum pro zjišťová- ní výsledků vzdě-
lávání ve  spolupráci s  Hospodářskou 
komorou ČR dne 30. srpna 2022 vy-
hodnotilo již jedenáctý ročník sou-
těže žáků učebních oborů o  nejlepší 

SAMOSTATNOU ODBORNOU PRÁCI.  Ve  školním roce 2021/2022 bylo 
do  soutěže přihlášeno celkem 91 samostatných odborných prací 
(SOP) z  oborů Kadeřník, Kuchař - číšník, Cukrář, Hodinář, Montér su-
chých staveb, Krejčí, Podkovář 
a  zemědělský kovář, Operátor 
skladování, Umělecký kovář a zá-
mečník, pasíř a  Umělecký kera-
mik. Hodnotící komise vyzdvihla 
vysokou úroveň hodnocených 
prací a po pečlivém zvažování vy-
brala 35 nejlepších SOP. V  oboru 
Kadeřník soutěžilo celkem 25 pra-
cí (nejvíce ze všech oboru). Naši 
školu reprezentovaly dvě úspěš-
né absolventky Kateřina Cahová 
a Jana Smejkalová. Právě první jmenovaná, KATEŘINA CAHOVÁ (nyní 
PO1), svou prací porotu oslovila a získala krásné 3.místo.

Katce blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
UOV oboru Kadeřník

Best in English
Best in English, to je název jedinečné online soutěže v  angličtině, 
ve které si žáci z celé Evropy, ale také mimo ní, změří své síly. Tato sou-
těž je otevřena všem středním školám a jejich studentům ve věku 14 
až 19 let, pro které je to velmi dobrá příležitost, jak zjistit svoji úroveň 
angličtiny. Hlavní cena pro vítěze jsou dva týdny v Kanadě, ale i další 
úspěšní účastníci získají hodnotné ceny.

DM

Konverzační soutěž v AJ
Baví Tě angličtina? Mluvíš rád anglicky? Potom neváhej a  účastni se 
konverzační soutěže, která se uskuteční na  naší škole v  listopadu. 

Budeš si moci otestovat své znalosti formou krátkého online testu, 
a pokud dosáhneš hezkých výsledků, postoupíš do ústní části sou-
těže. Dva nejlepší účastníci  mohou postoupit i  do  okresního kola 

soutěže. Písemná část soutěže proběhne již 22. listopadu. Pro více in-
formací kontaktuj prosím Ing. Simonu Hlaváčkovou (hlavackova@uci-
tel.oahstrebic.cz), Mgr.  Dominiku Mrhovou (mrhova@ucitel.oahstrebic.
cz) nebo Mgr. Markétu Vedralovou (vedralova@ucitel.oahstrebic.cz).

Těšíme se na Vás! SH

Překladatelská soutěž 
Městská knihovna v  Třebíči v  roce 2022 vyhlašuje 7. ročník oblíbené 
překladatelské soutěže "Překládáme s  Janou Montorio" určenou 
žákům, studentům a  mladým lidem  od  15 do  20 let. Soutěž probíhá 
od roku 2015 a každého ročníku se zúčastňuje dvacet až třicet studentů 
z celého Kraje Vysočina. Soutěžním jazykem je angličtina. Překládaným 
žánrem je literatura "young adult", tedy knihy obsahově blízké věkové 
kategorii do  20 let. Součástí vyhlášení výsledků bývá kvalitní rozbor 
překládaného textu, povedených prací i  častých překladových chyb, 
kterých se účastníci dopustili. Pokud tě tedy baví angličtina a  měl 
bys zájem se soutěže zúčastnit, na stránkách městské knihovny nebo 
u svého učitele angličtiny se dozvíš bližší informace.  DM

Barber Battle Junior
říjnový víkend se konal v Praze veletrh 
For Beauty 2022, na  kterém probíhal 
první ročník kadeřnické soutěže Barber 
Battle Junior. Naši školu reprezento-
valy dvě žákyně třetího ročníku Lenka 
Kučerová a  Natálie Štrejbarová. Na  vý-
běr bylo z několika soutěžních katego-
rií, obě děvčata se rozhodla pro Feast 
Fade. Na zhotovení střihu měli soutěžící 
pouhých 30 min. Tato soutěž byla další 
výzvou pro náš obor, dala nám spoustu 
zkušeností, triků a tipů na další rok.

Kadeřnice
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T É M AT É M A
Velká výzva pro grafiky!
Koncem minulého školního roku se žáci a učitelé odborného výcviku 
oboru Reprodukční grafik pustili do  velké výzvy - výstavy pro obec 
Police. Nese název Police - grafická.

V rámci odborného výcviku byla rozličná vyobrazení kulturních pa-
mátek obce Police zpracována různými grafickými technikami (linory-
tem, suchou jehlou a sítotiskem). Žáci si tak mohli prakticky vyzkou-
šet výrobu tiskových forem pro tisk z výšky, z hloubky a tisk průtlačný.

Výstava byla umístěna celé prázdniny v  polickém zámku, a  tak 
mohli návštěvníci zhlédnout kupříkladu obraz zámku Police ve všech 
třech zmíněných technikách i  s  dokumentací jejich průběhu. Kromě 
zámku bylo ke zhlédnutí zpracování židovské synagogy a židovského 

hřbitova v Polici. Tisky byly kromě popisu jednotlivých technik oboha-
ceny o originální informace o zobrazených místech.

IČ 
RG ODV

Exkurze KČ2 – Náměšť nad Oslavou, pivní expozice
Pan Roman Svoboda pochází 
z  Pyšela a  začátek jeho sbírky se 
datuje roku 1987, kdy získal první 
pivní tácky od hostinského p. Kříže. 
1991 - Brno Pivex, 1999 - p. Blažek 
a členství v ETTA klubu Třebíč (eti-
kety, tácky). Soukromá sbírka obsa-
huje 52 tisíc tácků, 2,5 tis. ks pivního 
skla, 5 tis. ks 0,3 vývozního skla, 
etikety a suvenýry. Pokud máte zá-
jem zhléd-
nout tuto 
e x p oz i c i , 
stačí se 
domluv it 

tel. 608  452  480 (pan Roman Svoboda). 
Děkujeme za  velmi zajímavý výklad a  jeho 
synovi Tomášovi (spolužák třídy) za vynikající 
kotlíkový guláš. Exkurze se vydařila, děkujeme 
za krásné zážitky. JV
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Kouzelná Itálie
ŠKOLNÍ EXKURZE DO ITÁLIE
Aby někomu zazvonil budík brzy ráno v neděli? 
Ano, přesně tato věc se stala 49 žákům naší školy. 
Dovoluji si ale říct, že to bylo hezké probuzení, 
protože nás čekala cesta do Itálie. S cestovní kan-
celáří VOMA, která naší škole právě tuto exkurzi 
připravila, jsme se vydali právě tam.

 Odjížděli jsme v 7.00 hodin z Třebíče. Čekala 
nás zhruba 10hodinová cesta, kterou nám zpří-
jemnilo pozorování krásné rakouské přírody.

Ve večerních hodinách jsme přijeli do italské-
ho městečka Ponte di Piave, kde jsme se uby-
tovali v  hotelu al Gabbiano. Toto městečko se 
nezdálo ničím výjimečné, dokud nám paní prů-
vodkyně neřekla, že právě na řece Piavě, na kte-
rém městečko leží, se sřetlo v první světové vál-
ce v roce 1917 Rakousko-Uhersko a Německo.

Dovolím si říct, že večer se velká většina z nás sešla v jedné pizzerii, 
kde jsme si samozřejmě nemohli objednat nic jiného než italskou piz-
zu. Noc proběhla klidně a po probuzení následovala snídaně. Po sní-
dani jsme si vzali všechny věci a jeli jsme autobusem zhruba hodinu 
do přístavu, kde jsme nastoupili na loď, která nás odvezla do Benátek.

 V Benátkách jsme navštívili zvonici Campanile di San Marco. Na věž 
vysokou 99 metrů nás vyvezl výtah a po vystoupení jsme byli uchvá-
ceni krásným výhledem na celé Benátky a moře. Ve volném čase, když 
jsme měli rozchod, se někteří žáci svezli na gondole, někteří ochutnali 
výborné italské pokrmy, zmrzlinu i kávu. K vidění toho bylo opravdu 
dost, takže jsme se nenudili.

Když byl čas odjezdu lodí zpátky, všichni jsme se bez zpoždění se-
šli v přístavu a unavení jsme odpluli. Autobus, který na nás čekal, nás 
odvezl do Toskánska. Cesta trvala zhruba 3 hodiny, ubytovali jsme se 
v lázeňském městě Montecatini Terme v hotelu Delizia Genovese, kde 
jsme měli připravenou večeři o třech chodech. Večer jsme se ještě pro-
šli, navštívili restaurace a prohlédli blízké okolí.

Ráno jsme se autobusem přemístili do 30 km vzdálené Pisy. V Pise 
jsme samozřejmě neminuli Náměstí zázraků se slavnou Šikmou 
věží, Baptisterium sv. Jana Křtitele, ve kterém jsme si poslechli ukáz-
ku zpěvu, a udělali si tak představu o kouzelné akustice tohoto místa. 
Dále jsme navštívili Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie. I v Pise jsme 
měli rozchod, po návratu nás autobus dovezl k moři.

Celé odpoledne jsme si užívali na pláži ve městě Viareggio. Počasí 
nám přálo a moře bylo klidné a teplé. Po návratu na hotel a po večeři 
jsme zase mohli prozkoumat okolí a nasát atmosféru krásného lázeň-
ského města.

Ve středu, tedy náš poslední den, jsme navštívili Florencii. Z vlako-
vé stanice Sesto Fiorentino jsme se, asi očekávaně, vlakem přepravi-
li do  centra Florencie. Zde jsme navštívili katedrálu Santa Maria dle 
Fiore, viděli jsme sochu Davida, Neptunovu fontánu, galerii Uffizi 
a Medicejskou kapli.

Kdo chtěl, mohl s paní průvod-
kyní na  Michelangelovu vyhlíd-
ku, ze které byl nádherný výhled 
na celou Florencii. Výšlap v tako-
vém horku nebyl příjemný, ale 
za ten výhled to opravdu stálo.

  Po  návštěvě Florencie jsme 
vlakem jeli zpátky do stanice, ze 
které jsme odjížděli. Počkali jsme 
na autobus a měli jsme před se-
bou 13hodinovou cestu domů, 
kterou jsme všichni skoro celou 
prospali. Ráno jsme všichni v po-
řádku dorazili do Třebíče.

Tímto bych chtěla poděkovat 
řidičům z  firmy Uchytil. Velké 
díky patří také  paní průvodkyni 
Martě Vondráčkové a  samozřejmě oběma vyučujícím - paní učitelce 
Vitáskové a paní učitelce Hamplové - za krásné zážitky z Itálie.

 Kateřina Lešková, CR4

Pod tímto názvem komise cizích jazyků ve  spoluprá-
ci s  učiteli cestovního ruchu  připravila exkurzi pro své 
studenty. Všechny služby zajišťovala partnerská CK naší 
školy CK VOMA a nutno říct, že všechny služby byly na vel-
mi dobré úrovni, počínaje dopravou, programem, uby-
továním,  průvodcovským výkladem a  organizací konče. 
Myslím, že všichni účastníci exkurze by jí dali jedničku. 
Studenti poznali jednu z kolébek nejenom, ale především 
renesančního umění, seznámili se s díly vynikajících uměl-
ců, procvičili si angličtinu, naučili se pár slovíček italsky, 
ochutnali italskou kuchyni a poznali, že cestovní ruch láká 
nejenom turisty, ale i různé podvodníčky. A to, co se nabí-
zí zpočátku zdarma, je následně nutné zaplatit. Zjistili, že 
Tyrhénské moře je taky slané a mnohé další zajímavé infor-
mace. Výchovně vzdělávací exkurze jsou vynikající formou 
učení, student zapojí všechny smysly do poznávání a zapa-
matování je tak snadnější. Samozřejmě, že určité problémy 
jsou spojeny s  overturismem, plno lidí, fronty, turistické 
ceny,... To, že je Itálie skutečně  kouzelná, můžeme všich-
ni potvrdit. Arrivederci bella Italia!

 Daniela Vitásková



  4 ◆ LISTOPAD 2022 STRANA 9

Výstava produktových fotografií POD VĚŽÍ
Od 10. do  12. června byla k  vidění výstava 
POD VĚŽÍ u  kostela sv. Martina. V  neděli 
byla výstava představena společně s autor-
ským čtením. Produktové fotografie s téma-
tem Čaj a káva vytvořili žáci 2. ročníku (teď 
už 3. ročníku) oboru Designér v  reklamě. 
Fotografie vznikly v  hodinách odborného 
výcviku, kde si žáci vyzkoušeli tzv. flatlay, 
stylizované lifestylové, ilustrační nebo 
produktové fotografie. V  současnosti jde 
o nejefektivnější nástroj pro propagaci pro-
duktů na sociálních sítích. Možná vídáte ty 
načančané fotky na Instagramu, na kterých 
je všechno vždy tak krásně seřazené a věci 
na nich mají smysl, cit a barvy. Jsou foceny 

seshora, aby byly jaksi ve  „flat“ 
pozici, tedy v rovné ploše. Aby se 
do fotky všechny předměty vešly, 
je lepší fotit z větší výšky. Tak je to 
právě flatlay.

Děkuji vedení školy za  mož-
nost připravit tuto výstavu, po-
děkování patří i  spolku FŠEM 
za skvělou organizaci a navázání 
spolupráce.

UOV Sára Křivánková



STRANA  10 4 ◆ LISTOPAD 2022 

Exkurze ESKO-T, Čistička odpadních vod, 
Vodárenský areál Heraltice
Žáci druhých ročníků studijních 
oborů CR2, OA2A, OA2B, a učeb-
ního oboru RGF2 se ve dnech 27. 
6. a 28. 6. 2022 zúčastnili exkurze 
do  třídírny odpadů společnosti 
ESKO-T a Čističky odpadních vod 
v  Třebíči (ČOV). Žáci studijního 
oboru OA1A a  učebního oboru 
KA2 navštívili Vodárenský areál 
Heraltice.

V třídírně firmy ESKO - T se žáci 
dozvěděli mnoho zajímavých in-
formací o  sběru, třídění a  recy-
klaci odpadu. Pak následovala 

prohlídka třídící linky a sběrného 
dvora. Tato prohlídka je seznámi-
la s odpady a dozvěděli se zde, že 
i  to co někdo vyhodí, může být 
pro jiné cenná druhotná surovi-
na, a proto je třeba brát recyklaci 
vážně.

V čističce odpadních vod (ČOV) 
se v  průběhu dvou hodin žáci 
seznámili s procesem čištění od-
padní vody. Dozvěděli se o  tom, 

že se voda nej-
prve zbaví me-
chanických ne-
čistot, poté se 
pomocí bakterií 
vyčistí biologic-
ky a  nakonec se 
dezinfikuje che-
micky. Získali 
také informace 
o historii čističky 
a jejím rozšíření.

MT

Pracovní 
prázdniny
Jako každý rok byla o prázdninách 
otevřena provozovna kadeřnictví 
v Náměšti nad Oslavou. Tentokrát 
jsme zkusili nabídnout služby 
našim zákazníkům i  v  Třebíči 
a vyplatilo se. Na obou provozov-
nách vládla příjemná atmosféra 
a spokojenost zákazníků byla naší 

odměnou.

Kadeřnice

V Z D Ě L Á N ÍV Z D Ě L Á N Í
Výuka češtiny pro cizince

Ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 
bylo v  souvislosti se současnou situací 
na Ukrajině realizováno doučování češtiny pro 
ukrajinské studentky naší školy. Doučování 
češtiny se pravidelně účastnilo celkem pět 
studentek prvních ročníků studijních oborů 
Obchodní akademie a  Hotelnictví. Výuka se 
zaměřovala především na  každodenní zá-
kladní komunikaci v českém jazyce a porozu-
mění českému textu.

Mgr. Kristýna Fialová
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Náměšťské průvodcování
Praxe je nejlepší učitelka, to věděl 
i  Cicero, římský filozof  a  státník, 
již v 1. století před naším letopoč-

tem. O  tom, že není jednoduché 
přednést průvodcovský výklad, 
obsahově správný a  zajímavě 
podaný, se mohly přesvědčit stu-
dentky prvního ročníku oboru 
cestovní ruch, které prováděly 
návštěvníky v  kapli svaté Anny. 
Kaple je součástí areálu Špitálek 
v  Náměšti nad Oslavou a  akce 
se konala v  rámci Dnů evropské-
ho dědictví.  Uvědomíme-li si, že 
hlavním lákadlem celého víkendu 
je již  tradičně oživený zámek, je 
potěšující, že letos kapli navštívilo 
neuvěřitelných 90 turistů. Každá 

studentka tak během dne podá-
vala výklad čtyřikrát až pětkrát. 
Praktikovat teoretické znalosti je 

důležitý způsob, jak uspět v  roli 
průvodce při dalších školních ak-
cích, ale i  při praktické maturitě. 
Prvačky, které se na akci přihlásily, 
nezklamaly a svoji roli zvládly vel-
mi dobře, což ocenili především 
návštěvníci, ale i  pozorné oko 
a ucho pedagoga. Studentky prů-
vodcovaly v  sobotu 10. září od  9 
do  17 hodin. Za  vzornou repre-
zentaci školy jim patří dík.

„Praxe není to, co děláte, když 
už jste dobří. Je to věc, kterou dě-
láte, abyste se dobrými stali.“

DV

Studenti CR2 v roli průvodců

Neodmyslitelnou součás-
tí  přípravy na  povolání oboru 
Cestovní ruch je absolvování 
školních praxí v každém ročníku. 
Studenti druhého ročníku oboru 
Cestovní ruch absolvovali vzo-
rové  prohlídky  baziliky a  Zadní 
synagogy koncipované jako ná-
slechy. Studenti budou v  rám-
ci  svých školních praxí v  daných 

objektech  průvodcovat a  zdoko-
nalovat tak své schopnosti, které 
později uplatní při  praktické ma-
turitní zkoušce.

Gabriela Vlasáková

Fiktivní cestovní  
kanceláře v novém
Fiktivní firmy na naší škole mají dlouholetou tradici. Čtvrtý ročník obo-
ru Cestovní ruch si již tradičně zakládá cestovní kanceláře. Na naší škole 
pracují dvě, jsou to No Stress a Bon Appetit. Pro nové období činnosti si 
studenti vytvořili organizační strukturu a také zvolili vedení firmy. Nové 
ředitelky Ludmila Pavelková a Lucie Němcová nyní procházejí obdobím 
změny firem a jejich přizpůsobením na nový školní rok. Změna je plná 
administrativně správních úkonů. Hodně se musí činit oddělení mar-
ketingu v přípravě nabídek, které úspěšným prodejem ve spolupráci 
s  obchodním oddělením  "uživí " celou firmu. Personalistky vytvářejí 
pracovní smlouvy, počítají mzdy a provádějí povinné odvody. A také 
zde máme sekretariát, který pečlivě eviduje příchozí a odchozí poštu 
a je pravou, někdy i levou rukou ředitelství. Přicházíme do styku s jiný-
mi fiktivními firmami jak z ČR, tak i ze zahraničí, a to formou e-mailové 
korespondence. Žáci mohou porovnávat kvalitu svých nabídek a nabí-
dek  vytvořených jinými studenty, a  to je výborný způsob seberefle-
xe. Práce ve fiktivní firmě se značně odlišuje od běžných hodin jednak 
svou  různorodostí, specifikací a  systematičností,  jednak  operativním 
jednáním. Práce vyžaduje iniciativu a kolektivní spolupráci, což je ně-
kdy velkým problémem.

Daniela Vitásková

Moderní trendy  
ve školní cukrárně

Nedávno jsme s žáky druhého ročníku oboru cukrář zkusili moderní vý-
robek cukrařiny. Jedná se o mousse z bílé čokolády s malinami, který je 
potažený zrcadlovou po-
levou (mirror glaze). Tento 
výrobek  si  oblíbili  milov-
níci francouzské čokolády. 
Pod pojmem „čokoládový 
mousse“  si můžete před-
stavit lehkou čokolá-
dovou pěnu, uvnitř je 
schovaný vklad světlé-
ho korpusu s  malinami. 
Výrobek je také chu-
ťově dobře vyvážený. 
Kombinace sladkého 
mousse a lehce nakyslých 
malin je prostě skvělá. Tak 
snad se někdy poštěstí 
a ochutnáte ten náš!

Natálie Velebová 
UOV a třída C2
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Raut pro pořadatele Městských slavností Třebíče
Dne 18. září 2022 se žáci oborů 
Gastronomie a  hotelový management, 
Kuchař-číšník a  Cukrář společně podíle-
li na  přípravě rautu pro pořadatele akce 
Městských slavností Třebíče.

Žáci prvního, druhé a  třetího ročníku 
Gastronomie a hotelového managemen-
tu přichystali pro hosty, pod dohledem 
paní učitelky Jarmily Necidové, v  kul-
turním středisku Pasáž oběd formou 
rautu. Zde připravili a  založili 27 stolů 
pro cca 100 hostů. Raut zahájil starosta 
města Třebíče pan Pavel Pacal. Hosté si 
vybírali z  teplých pokrmů, různých dru-
hů salátů a  příloh. Nesměly chybět ani 

cukrářské výrobky, nápojový stůl s  různými druhy nealkoholických 

nápojů a nabíd-
ka kávy a  čaje. 
Hosté byli milí 
a trpěliví.

Na přípravě 
teplých pokr-
mů - pečené 
koleno, peče-
ná kuřecí stehna, mini řízečky, hovězí guláš, brambory, různé druhy 
zeleninových salátů či pečivo - se podíleli žáci třetího ročníku oboru 
Kuchař-číšník s paní mistrovou Miroslavou Šrůtkovou.

Cukrářské výrobky - Medovník, Brownies, Cheesecake -  pekli žáci 
třetího ročníku oboru Cukrář s paní mistrovou Ivanou Šalbabovou.

Všichni žáci tuto příležitost a zkušenost přivítali.
Žaneta Zelenáková HT3

Jarmila Necidová

Přednáška firmy ProfiFP
Žáci čtvrtých ročníků 
studijních oborů OA4A 
a  OA4B se dne  12.10.2022 
zúčastnili přednášky firmy 
ProfiFP na  téma Finanční 
gramotnost v  kostce. 
V  úvodu  si studenti  změ-
řili své znalosti v  oblasti 
finanční gramotnosti tak, 
že v časovém limitu odpo-
vídali na 10 otázek. Dále se 
přednáška věnovala základním pojmům v oblasti financí a žáci se také 
dozvěděli, jak přemýšlet nad svými financemi. 

AR

Praxe Náměšť
V budově v Náměšti nad Oslavou 
již běží praxe v  plném proudu. 
Začátek školního roku se nesl 
ve  znamení rautů, občerstvení 
a dalších společenských akcí. Žáci 
v rámci praxe vyrážejí i mimo škol-
ní budovu. Buď přímo na  místní 
zámek,  nebo např.do firmy Zera, 
kde obsluhují hosty konference 
při slavnostním obědě. Žáci tak 
získávají cenné zkušenosti, které 
pak mohou využít během studia 
a při závěrečných zkouškách. 

Žáci třídy KČ3 v prostorách fir-
my Zera

Bc. Miroslava Šrutková

Učební den KČ3

Žáci 3. ročníku oboru Kuchař-číšník se pilně připravují k  závěrečným 
zkouškám. Připravují pokrmy z  různých mas a  trénují výrobu krupič-
ných a máslových noků. Tyto noky se připravují z odpalovaného těsta 
a  při jejich tvarování je třeba zúročit trochu toho kuchařského umu. 
Trénování není nikdy dost!

Bc. Miroslava Šrutková

Motivační seminář pro  
1. ročníky studijních oborů 
a jazykové školy
Jelikož je pro naše studenty výuka cizích jazyků velmi důležitá, kaž-
doročně organizujeme 
motivační seminář pro 
studenty prvních roční-
ků studijních oborů a  ja-
zykové školy. Jinak tomu 
nebylo ani 17. října 2022. 
Semináře vedla naše 
partnerská jazyková ško-
la P.A.R.K. z Brna. Studenti 
se dozvěděli základní 
informace o  Cambridge 
exams a  o  jednotlivých 
úrovních zkoušky, které 
mohou v průběhu studia 
vykonat. Dále také získali 
informace o  výhodách, 
které jsou spojeny se zís-
káním certifikátu.

DM
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Tipy na nenáročnou maturitní četbu
Maturita z  českého jazyka a  literatury nás 
všechny čeká a  nemine - alespoň v  případě 
maturitních ročníků. Její součástí je i  povin-
ná četba 20 knih sahajících od středověku až 
po  současnost - jen tak pro představu, náš 
školní seznam zahrnuje a  nabízí 140 literár-
ních děl. Které z nich si ale vybrat? Co se čte 
jednoduše? Co se číst vůbec vyplatí a nebude 
to jen ztráta času?

S  podobnými otázkami se za  svůj studijní 
život potkal snad každý současný i  budou-
cí maturant. Proto jsme si pro vás připravili 
výběr několika děl, která považujeme za jed-
noduchá a  krátká  a  která by ve  čtenářských 
denících neměla chybět. Zkrátka knížky, se 
kterými má maturitu každý v kapse.
Noc na Karlštejně
Autor: Jaroslav Vrchlický
Literární forma a žánr: drama, komedie 
Počet stran: 80

V  Noci na  Karlštejně nehle-
dejte žádné složitosti. Dílo je 
to velmi jednoduché na  po-
chopení, neskrývá v sobě žád-
ný tajemný význam a příběhu 
porozumíte i  bez hlubšího 
přemýšlení. Právě proto se 
toto dílo čte tak jednoduše, 
děj utíká velmi rychle, je nenáročný, a  do-
konce se můžete i  zasmát. Rozsah počtu 
stránek se může lehce lišit, záleží především 
na  vydání, s  jistotou ale v  žádném případě 
nepřekročíte více než sto stran. Stále váháte? 
Co kdybychom vám ještě prozradili, že Noc 
na  Karlštejně je dokonce i  zfilmována a  děj 
filmu perfektně odpovídá knižní předloze? Co 
víc si přát! Noc na  Karlštejně je jasná volba, 
ve které se nikdo nezmýlí!

No a o čem že to vlastně je? Je to o lásce, 
která hory přenáší... dobře, sice ne doslova, 
ale minimálně v tomto případě přenesla dvě 
milující ženy za  zdi hradu Karlštejn, na  nějž 
je ovšem dámskému pohlaví vstup zakázán. 

Manželka slavného Karla IV., Alžběta, si 
na  Karlštejn přišla vydobýt opomíjenou lás-
ku svého muže. Bujará a  nezkrotná Alena 
zase přišla vyhrát sázku a  vybojovat sňatek 
se svým milým Peškem. Podaří se jim tento 
nelehký úkol splnit a získat to, oč zamilované 
srdce touží? To se dočtete v  tomto zábavně 
pojatém dramatu Noc na Karlštejně. Tak ne-
váhejte a dejte se dočtení!
Revizor
Autor: Vasil Nikolajevič Gogol 
Literární forma a žánr:  drama, komedie
Počet stran: 100

Ruská satirická komedie 
upozorňující na  lidskou hlou-
post a ironii života podaná vel-
mi čtivou a zábavnou formou - 
tak to je Gogolův Revizor. Opět 
čtivo velmi nenáročné a snad-
né na  porozumění, které jistě 
ocení řada maturantů. Stejně 
lákavý je i rozsah díla, drama totiž stejně jako 
Noc na  Karlštejně nepřesahuje více než sto 
stránek. A aby těch podobností nebylo málo, 
dokonce i Revizor je zfilmován, ovšem v tom-
to případě je psané drama daleko poutavější.

Co můžete od Revizora čekat?
Ivan Alexandrovič Chlestakov se na  cestě 

z  Petěrburgu za  svým otcem zastavuje v  za-
padlém maloměstě, kde shodou okolností 
místní úředníci ve  stejný čas očekávají ná-
vštěvu petěrburského revizora. Inkognito. 
Popletové Dobčinskij a  Bobčinskij za  tohoto 
revizora považují právě Chlestakova, čímž 
se nechají zmást i ostatní obyvatelé městeč-
ka včetně nabubřelých úředníků. Chlestakov 
bezmyšlenkovitě využívá jejich hlouposti, 
nechává se ochotně podplácet a  přijímá je-
jich pohostinnost. Vyplatí se mu jeho drzost 
a obejde se bez úhony, nebo bude jeho sku-
tečná totožnost prozrazena a  krutý trest ho 
čeká a nemine? Odpověď najdete v díle.

Tak co, dáte Revizorovi šanci?

Prázdniny v Evropě
Autor: Ladislav Zibura
Literární forma a žánr: próza, cestopis
Počet stran: 360

Prázdniny v  Evropě 
jsou v  seznamu povinné 
četby čerstvá novinka, 
která by ovšem moh-
la mile potěšit nejed-
nu zcestovalou duši. 
Ladislav Zibura je mladý 
český spisovatel, který 
píše o tom, co ho zkrátka 
baví - cestování, protka-
né nespočtem osobních zážitků, které sdílí 
ve svých knížkách. Zní to dobře? To je teprve 
začátek.

Jak už je o  Ladislavovi známo, jeho cesty 
světem vždy obnáší špetku dobrodružství 
navíc. Jinak tomu není ani v  tomto případě, 
název Prázdniny v  Evropě již prozrazuje, že 
Zibura se tentokrát nevydal dále než za hra-
nice evropského kontinentu. No a co byste si 
tipli, že byl jeho hlavní způsob dopravy? Vlak? 
Letadlo? Autobus? Auto? Kdepak. Ačkoliv - 
nejblíže ke  správné odpovědi je auto, má to 
ale drobný háček. Byla to totiž ochota cizích 
řidičů a  jejich skromné vozy, co Ziburu pro-
vezlo čtrnácti státy Evropy. Plynulost a rych-
lost své cesty autor vložil do rukou cizích lidí, 
se kterými se během svého dobrodružství se-
tkával. Taky mu cesta trvala dva měsíce.

Prázdniny v Evropě je kniha plná Ziburových 
zážitků, poznatků a  tipů, zahrnuje ale i  edu-
kativní prvky, řadí se tudíž mezi literaturu na-
učnou, ale rozhodně ne nudnou - a  to i  díky 
vybranému smyslu pro humor.

P.S.: Neděste se počtu stran, kniha je dopl-
něna obrázky a edukativními sekcemi.

Kateřina Hrušková 
 CR4

Gastronomické okénko ze školní kuchyně

Příprava pokrmů ve  školní ku-
chyni je od  začátku září v  plném 

proudu. V lichém týdnu se zde po-
tkávají  žáci II. ročníku oboru KČ 

s  našimi nováčky a  společně se 
podílí na  přípravě pokrmů  jak 

slaných,  tak sladkých. Strávníci 
zde mohou ochutnat třeba vý-
borné palačinky s  jahodovou 
marmeládou a  šlehačkou a  také 
domácí pečivo, které tu žáci pod 
vedením učitelů běžně vyrábí.

Bc. Miroslava Šrutková
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Exkurze v Praze

V úterý 11. října se studenti 4. roč-
níků vydali za doprovodu vyuču-
jících Mgr. V.Dobrovolné, Mgr. N. 
Malé, Mgr. M. Ondráčkové, Mgr. J. 
Pospíšilové a  Mgr.  M. Vaverkové 
na vzdělávací exkurzi do Prahy.

Odjezd byl naplánován  v  5.30 
a  návrat ve  20.00  hodin. Cesta 
proběhla hladce, drobnou  kom-
plikaci  způsobilo  pouze  zpoždě-
ní související s aktuální dopravní 
situací.

Studenti navštívili mnoho významných památek a  rozšířili si 
tak  všeobecný přehled. Obzvlášť specifické to měli žáci  cestovního 
ruchu, kteří byli v  roli průvodců, a  museli si připravit krátký výklad 
o jednotlivých památkách.

Všichni jsme zavítali do Klementina, kde se nachází úchvatná barok-
ní knihovna, ve které je umístěn Vyšehradský kodex. Dále jsme navští-
vili meridiánovou síň a observatoř, které jsou umístěny v astronomic-
ké věži. Astronomická věž je vysoká 68 metrů a je z ní nádherný výhled 
na historické centrum Prahy. 

Poté si studenti  udělali procházku po  Praze. Prohlédli si  např. 
Loretu,  Nerudovu  ulici, Malostranské náměstí, chrám sv. Mikuláše, 
Karlův most, známé objekty na  Staroměstském náměstí,  dům 
U Kamenného zvonu, dům U Černé Matky Boží, Prašnou bránu, Obecní 
dům a mnohé další.

Zajímavá byla také expozice v  Muzeu komunismu. Zde si studenti 
připomněli události, které se odehrály v Českoslovenku v průběhu 20. 
století. Speciální zastávku jsme si udělali v Obecním domě, právě zde 
jsme zhlédli výstavu z tvorby Alfonse Muchy. 

Jedna z posledních společných akcí studentů končících ročníků se 

tedy opravdu vydařila. Podle pří-
jemné nálady, která panovala při 
zpáteční cestě  v  autubusu,  si ji 
všichni účastníci určitě užili. 

Pavel Šťastný
OA4B
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S P O R TS P O R T
Přespolní běh

Dne 6.10.2022 se 
v  Libušině údolí ode-
hrál závod v přespolním 
běhu, kterého  se zú-
častnily téměř všechny 
střední školy v Třebíči.

Trať vedla po  asfal-
tové cestě a  pro dívky 
měřila  3,2 km, což byly 
dva velké okruhy kolem 
celého Libušina údolí. 
Chlapci měli o  jedno 
kolo víc než dívky, tj. ne-
celých 5 km.

Po prezenci jsme se 
rozcvičili, rozdala  se zá-
vodní čísla a  jako první 

šla  závodit děvčata. 
Startovní pole se roz-
trhalo a  Obchodní 
akademie a  Hotelová 
škola Třebíč se v  cel-
kovém pořadí umístila 
na  prvním místě a  za-
jistila si postup do kraj-
ského kola. Zasloužily 
se o  to  studentky 
z prvního ročníku SPM 
a  VES Lucie Mitisková, 
Veronika Valíková, 
Kristýna Šabacká 
a  Nela Pavlíková, 
ze třetího ročníku studentka SPM Michaela Mitisková a  náhradnicí 
byla Andrea Klementová ze čtvrtého ročníku.

Těsně po dívkách šli na řadu chlapci, kteří se skládali ze studentů 
prvních ročníků a třetích ročníků. Společnými silami vybojovali krás-
né páté místo. Umístění jim na postup do krajského kola nestačilo, ale 
i tak předvedli skvělé výkony.

Následující týden 13. 10. 2022 v krajském kole ve Ždáře nad Sázavou 
bojovala  sestava složená  z  Elišky Navrátilové, Veroniky Valíkové, 
Kristýny Šabacké, Lucie  Mitiskové a  Michaely Mitiskové. Závodnice 

běžely tři okruhy po louce, musely absolvovat dlouhé stoupání, poté 
se sbíhalo po mokré cestě dolů a znovu strmě vybíhalo do kopce.

Díky krásným  výsledkům  se naše škola umístila na  třetím místě 
a  republikové finále, které se koná  koncem  října na  stejném místě, 
nám uteklo jen o pár bodů.

S  výsledky je škola spokojena a  doufáme, že za  rok síly studentů 
OAHS Třebíč budou stačit na republikové finále.

Michaela Mitisková  
OA3B

Máš na to?
Máš na  to? Na  výzvu reagovalo 130 studentů 
z Vysočiny.

Studenti z  jedenadvaceti středních škol Kraje 
Vysočina se utkali ve  středu 5. října v  rámci páté-
ho ročníku krajského kola netradiční postupové 
sportovní soutěže s názvem Máš na to? Soutěž byla 
určena pro tříčlenné smíšené týmy studentů ze 
třetích a  čtvrtých ročníků středních škol a  učilišť. 
Studenti plnili disciplíny, kterými se ověřuje fyzická 
způsobilost uchazečů k přijetí do služebního pomě-
ru k Policii ČR. V písemném testu také prokazovali 
znalosti z  oblasti dopravních předpisů. Kdo splnil 
potřebný limit, získal osvědčení, které má plat-
nost jeden rok a otevírá dveře k přijímacímu řízení 
do služebního poměru. dokončení na další straně
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Okresní kolo v kopané
Naši fotbalisté  skončili na  3. mís-
tě v okresním kole středních škol, 
které se konalo 29.9. 2022 v  are-
álu Spartak Třebíč. Pouze dva 
týmy ze Střední průmyslové ško-
ly Třebíč se umístily před našimi 
žáky. Celkem se turnaje zúčastni-
lo 8 týmů. V boji o třetí místo jsme 
porazili Gymnázium Třebíč  v  pe-
naltovém roztřelu.

Před tímto duelem jsme v naší 
skupině nejprve remizovali 
s  týmy ze Střední školy stavební 
Třebíč, Střední průmyslové  ško-
ly Třebíč a  vyhráli nad VOŠ a  SŠ 
veterinární, zemědělskou a zdra-
votnickou Třebíč. S našimi výko-
ny můžeme být spokojeni. Nikdo 
se nezranil a neprohráli jsme žád-
ný zápas.

VS

Máš na to? dokončení  z předchozí strany

Naši školu reprezentovaly 2 týmy, které se umístily na  krásném 1. a  8. místě. Vítězný 
tým (Jansa, Munzar, Borovičková) postupuje dále do moravského kola v Brně. Individuální 
ocenění za  nejlepší výkony mezi dívkami si navíc odvezla naše žákyně z  OA4B Adéla 
Borovičková.

Děkujeme všem zúčastněným a budeme držet palce postupujícím do dalšího kola.
HM


