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SLOVO ÚVODEM 
 

 
Redaktorky školního časopisu, Markéta Kloučková a Jana Brixyová 

 
Zdravíme všechny holky a kluky, 
 právě máte ve svých rukou první vydání našeho školního časopisu a my 
doufáme, že se vám bude líbit. Žádáme vás ale i o trochu shovívavosti, jelikož 
jako vy se můžete neustále v něčem zdokonalovat, tak i my se budeme zlepšovat. 
 Byli bychom také rádi, kdybyste nám s tvorbou časopisu pomohli. Pokud 
máte chuť psát, můžete příspěvky dávat přímo nám či vhazovat do krabice, 
která je umístěna na nástěnce ve 2. patře. 
 Doufáme, že se při čtení časopisu nejen pobavíte, ale také se něco 
užitečného dozvíte. 
 
 
 
CITÁT 
 
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ 

Mark Twain 
 



ZPRÁVY ZE ŠKOLY 
 

Den otevřených dveří 
 
 Dne 12. 11. 2014 od 17.00 se na naší střední škole uskutečnil den 
otevřených dveří. Budoucí studenti byli seznámeni s chodem školy, přijímacím 
řízením a jinými zajímavostmi o škole.  
 Proslov vedly paní učitelky Hoffmannová a Měřinská spolu 
se zástupkyní ředitelky paní Kolářovou. Po téměř hodinové přednášce se 
návštěvníci rozdělili do tří skupin a pod vedením učitelek se vydali na prohlídku 
školy. 
 Každý zúčastněný obdržel letáček, vizitku a studijní plán pro obory 
Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost. 
 Další Den otevřených dveří se koná 14. 1. 2015. 

Jana Brixyová 
 

 

Návštěva Neviditelné výstavy 
 
 Koncem září letošního roku se naše třída S4B zúčastnila Neviditelné 
výstavy. Výstavu jsme navštívili v rámci učební praxe, která nás má lépe připravit 
na blížící se maturitní zkoušku. 
 Neviditelná výstava je ojedinělá interaktivní cesta po světě, kde zmizela 
veškerá světla, účastníci musí tedy zapojit své zbylé smysly. Je to úžasná ukázka 
toho, jaký je život bez nejdůležitějšího smyslu – zraku. Vždyť zrakem vnímáme 
až 90% všech podnětů! Zkuste si tedy zavřít oči a zkoumat svět kolem vás 
hmatem, sluchem nebo intuicí. Těžké, že? 
 Podstatou výstavy je zcela temná „stezka“, kde skutečně nevidíte vůbec 
nic. Naše třída byla rozdělena do tří skupinek zhruba po sedmi lidech. Po těchto 
skupinách jsme procházeli jednotlivé části výstavy. V temných místnostech nás 
prováděl nevidomý muž, snad si troufnu říct i kluk. Jako nevidomý se už narodil 
a nás opravdu velmi překvapilo, jak perfektně se umí v prostoru pohybovat. 
Prošli jsme s ním prostory bytu, lesa, rušné ulice, poznávali jsme sochy slavných 
sochařů hmatem a byli jsme dokonce i v baru, kde nás náš průvodce obsluhoval. 
To vše poslepu!  
 Musím říct, že nebýt takového dlouhého hada, kterého jsme spolu s 
ostatními vytvořili, jen horko těžko bychom se dokázali správně orientovat. 
Výstavu by měl dle mého názoru navštívit každý, je to skvělé místo, kde si 
člověk uvědomí, jak důležité je mít zdravé oči, ale také zjistí, že i život bez zraku 
se dá zvládnout s grácií. 
 

Lenka Holubcová, S4B 
 



První pomoc aneb jak zachránit 
 

Ve dnech 20. 10. a 3. 11. 2014 proběhl na škole Kavčí hory kurz první pomoci. 
Zúčastnily se jej studentky S4B v rámci odborné praxe. 
 Informace, ale i praktická cvičení nám zprostředkovala velice milá paní 
učitelka, dříve záchranářka, která za námi přijela ze Střední zdravotnické školy 
Ruská. Již na první pohled většině z nás byla sympatická, protože působila na 
lidi velmi přívětivě, klidně a optimisticky. 
 Na začátku každé přednášky jsme si dělaly malý test na odhad druhého 
člověka a naší empatie. Zde se ukázalo, jak je kdo sobecký a jak soudí ostatní lidi 
na první dojem. 
 Nejprve nás seznámila se základní teorií, která je nezbytná pro 
poskytnutí správné první pomoci. Pracovaly jsme hodně ve dvojicích či 
skupinkách. Zkoušely jsme se navzájem uložit do stabilizační polohy a 
nacvičovaly také transport zraněného na bezpečnější místo. Dále následoval pro 
mnohé z nás velmi náročný úkol – resuscitace. Naučily jsme se, jak správně 
pokládat ruce, jakým tempem a jakou silou by se měl hrudník stlačovat a jaký je 
poměr stlačení hrudníku a vdechů. Vyzkoušely jsme si též na přesném 
anatomickém modelu oživit i malé dítě, což vzbudilo největší nadšení. 
 Ve druhé části kurzu jsme se věnovaly spíše zlomeninám a krvácení. 
Praktická cvičení byla zaměřena na ošetření otevřené i uzavřené zlomeniny, 
zastavení vnějšího krvácení, ale také jsme se dozvěděly, jak poznáme vnitřní 
krvácení. K praktické ukázce jsme používaly reálné chirurgické rukavice, obvazy, 
škrtidla… Opět jsme jako model využily našich spolužaček. 
 Na závěr jsme se seznámily s diabetem a zkoušely jsme si každá 
aplikovat inzulín do mandarinky. Hustota a konzistence mandarinky prý nejvíce 
odpovídá struktuře lidské kůže. 
 Tato dvě odpoledne věnovaná první pomoci hodnotím velice kladně, 
protože jsem se dozvěděla spoustu informací, které v životě jistě uplatním. 
Pestrý program jsme všechny sledovaly velmi pozorně a zaujatě. Osobně jsem 
využila i prostor pro dotazy a dozvěděla jsme se mnoho zajímavých informací 
navíc. 

 
Monika Reiterová, S4B 

Výstava „Naše cesta“ 
 
 V rámci studia speciální pedagogiky navštívili žáci druhých až čtvrtých 
ročníků výstavu „Naše cesta“ na pražském Výstavišti, kde si vyzkoušeli např. 
pohyb bez kontroly zraku či jízdu na invalidním vozíku, a rovněž se seznámili se 
kompenzačními pomůckami a nástroji, které lidé se zdravotním postižením 
používají. Cílem bylo uvědomit si, jaké nástrahy a bariéry na člověka se 
zdravotním postižením číhají a naučit se, jak můžeme v takových situacích 
pomáhat.  

-jen 
 
 
Ústní část maturitní zkoušky 
 
 Bloudům ze čtvrtých ročníků, kteří vytrvale kladou vyučujícím otázku 
„Jak to bude u ústních?“, doporučujeme prostudovat následující odkazy. 
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Maturita  
 http://www.msmt.cz/file/25431/download/ 
 http://www.novamaturita.cz 
 
 Žákům nižších ročníků kromě výše uvedené teorie doporučujeme, aby se 
přišli na své kolegy k ústní části podívat a získali tak neocenitelnou praktickou 
zkušenost, byť pouze v roli pozorovatele. 

-jen 
 

 
Ze studentské rady 
 
Od ledna budou zdravější potraviny v bufetu. 
Co se týče záchodů ve druhém patře:  
o když dojde toaletní papír, máme my holky smůlu, jelikož pan uklízeč nesmí 

na dámské záchody do konce vyučování 
o papírové utěrky zmuchlejte do kuličky a potom je vyhoďte do koše 
o na špinavé papírové utěrky se budou kupovat větší koše 

 



Adaptační výjezd 
 
 S naší třídou S3.A jsme si dlouho plánovali společný výlet. K jeho 
realizaci došlo až poté, co se za nás přimluvil specialista na práci s třídními 
kolektivy – a náš kamarád, Vítek. Ten nám také doporučil hezké místo na břehu 
Sázavy. Na výlet jel s námi, a proto jsme se velmi těšili.  
 Vítek umí zorganizovat hry a zábavu pro všechny. Celý den jsme se 
skvěle bavili a večer přišla na řadu i vážnější témata. To nám pomohlo vzájemně 
se víc poznat a najít cestu i k lidem, se kterými jsme ve třídě tolik 
nekomunikovali. O dobrou zábavu a zároveň velké překvapení se postarala paní 
učitelka Měřínská, která úžasně hrála na kytaru a zpívala. Byli jsme rádi, že se 
připojila k našemu programu. Pochopili jsme, že je to člověk na svém místě, 
neboť bylo vidět, že jí je s námi dobře.  
 Takový výlet doporučuji každému třídnímu kolektivu.  
 

Kristýna Kašparová 
(upraveno) 

 
 
 

 
ZE SLOVNÍKU CIZÍCH SLOV ANEB CIZINECKÁ SLOVA 
 
Paramnesie = vzpomínání na události, které se nestaly 
Kooptace = přibrání dalšího nebo náhradního člena do voleného orgánu 
rozhodnutím jeho volených členů 
Premisa = tvrzení, ze kterého něco odvozujeme 
Encefalopatie = postižení mozku, může vzniknout následkem, zvýšeného 
krevního tlaku, onemocněním jater, na základě jiných metabolických poruch, 
toxicky, nedostatkem vitamínu B1, nebo celkovou hypoxií mozku 
 
 
 
 
 

ROZHOVORY 
 

 
Přednáška pro 3. ročníky o smlouvách a změnách souvisejících s novým občanským 
zákoníkem účinným od 1. 1. 2014 (Přednáší Jan Kučera) 

 
 
Rozhovor s panem Janem Kučerou 
 
Na jaké škole studujete? 
Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studuji pátým rokem a letos 
budu skládat státnice. Pokud se mi to zdárně povede, budu se pyšnit titulem 
magistr. 
Je podle vás studium na právnické fakultě dobré? 
Na české poměry je zde studium vcelku slušné. Fakulta je stále ještě velmi 
konzervativní, ale postupem času se to zlepšuje, vidím určitý pokrok. 
Jak těžké jsou přijímací zkoušky na studium práv? 
Velmi těžké je u přijímacích zkoušek uspět. Pokud ale máte vůli a smysl pro píli, 



studium práva bez problémů ukončíte. Tyto dvě vlastnosti by vám určitě neměly 
chybět. 
Baví vás studium právnické fakulty? 
Baví mě inspirativní kantoři a právní filosofie. 
Jak dlouho přednášíte na školách? 
Dříve už jsem pár přednášek vedl. V tomto projektu, který je pod záštitou  
D-testu, jste ale jedni z prvních. 
Myslíte si, že studenti oboru veřejná správa na naší škole mají šanci 
dostat se na studium práv? 
Asi ano. Všiml jsem si, že máte velmi dobré právní povědomí. 
 

Autorky rozhovoru: Michaela Filipová, Markéta Kloučková, S3A 
 
 
 
 
Minirozhovor s panem učitelem Šafránkem 
 
Jak dlouho učíte? 
10 let 
Byl jste třídním učitelem? 
Ano 
Jaký předměty vyučujete? 
Psychologie, pedagogika, dějepis, občanská nauka 
Je tohle vaše první škola kde učíte? 
Ne 
A kde jste učil předtím? 
Byly to dvě školy, obě byly soukromé. Gymnázium v Modřanech a Bankovní 
akademie. 
Baví vás učit? 
Občas ano. 
 

Autorka rozhovoru: Markéta Kloučková, S3A 

 
POEZIE 

 
V pasti 

 
Bylo kolem třetí 
a já v lavici seděl, 

všude kolem jenom smetí, 
už je to pár neděl. 

 
Jak mně se chce domů, 

bohužel to nekončí, 
večer totiž půjdu, 

na Mírák do tanečních. 
 

K tomu zítra do pěti, 
prej že budem vařit, 

a kámoš mi tu vypráví 
o tom, jak byl pařit. 

 
Tak se modlím k bohu, 

co mi taky zbývá, 
dál už psát nemohu, 

učitel se dívá. 
 

Tomáš Myslík, S3A 
 

 



Čtyřverší studentů na téma veřejná správa 
 

Celý život se mnou je, 
veřejná správa, tak se to jmenuje! 

Už od narození polapí mě matriky, 
a pak stále nějaké intriky. 

 
Ať chci provést cokoli, 
ví to hned úřad v okolí. 

Občanka, složenky, pobyt trvalý, 
tomu říkám „ milované úřady“. 

 
Popová S1A 

 
 

Akt formálně vadný, ten je pro nás kladný, 
poprosíme dotyčného a hned máme opraveno. 
Správní akty nezákonné, ty jsou nejvíc potížové, 

všechny tyhle vady, nepustíme z hlavy. 
 

Svobodová S1A 
 
 

Pokud chcete začít správní řízení,  
musíte podat žádost. 

Do spisu nahlížet můžete, 
důkazů však musíte mít dost. 

Z výsledku snad pak radost mít budete. 
 

Fošnárová S1A 
 

Nejezdi tak moc rychle, Franto, 
Já vím, že máš rychlé auto. 

Nediv se pak, když přijde akt, 
Jsi nezodpovědný, to je fakt! 

 
Wewe S1A 

 
 

Veřejná správa? K maturitě klíč, 
však šprtat na to není chtíč. 

Když známky z ní jen dobré jsou, 
cítíme se za vodou. 

Správní akt, řízení a vyhlášky, 
do března měly být podány přihlášky! 

Všechno se prý zkusit má, 
zdolat se to přeci dá! 

 
Střelková S1A 

 
 

Prázdný žaludek 
V Hypernově bez peněz, jsem to ale hladový, 

koukám, nikdo nikde a tak kradu cukroví. 
Projdu branou, ona pípá, hlídač křičí „holomek“! 

Marně prchám, odchytil mě, spáchal jsem prý přestupek. 
 

Pazderník S1A 
 
 

Pokud spácháte přestupek tím, že ukážete obnažené vnady, 
budete se muset potýkat s obecními úřady. 
Je dost možné, že dostanete napomenutí, 

nebo vás pokuta oblékat se donutí. 
 

Fošnárová S1A 



Z HISTORIE ŠKOLY 
 

Díl 1. – Škola v datech 
 

1964 - 1966  stavba nové školní budovy K Sídlišti 
1966 - 1967 školu navštěvuje 503 žáků 
1968 – 1969 zahájeno vyučování v jedné specializované encefalopatické  
  třídě 
 
Od poč. 70. let do r. 1989 průběžné kontakty s 1. střední školou v Milovicích  
 
1971 – 1972 na školním hřišti je vybudováno kluziště 
1978 - 1980  ukončení experimentu Program výchovné práce 
1980 – 1981 školní družina má 6 oddělení 
1980 - 1985  vychází školní časopis Paprsek 
1989 - 1990  škola se vrací k původnímu názvu Škola K Sídlišti 
1991 - 1992  9. třída zavedena jako přípravný ročník na rodinnou školu 
1992 - 1993  vznik 1. Obecní rodinné školy, spojení základní a střední školy 
  v jeden subjekt 
1995 – 1996 transformace 1. Obecní rodinné školy do Střední odborné  
  školy služeb 
2003 - 2004  spojení mateřské, základní a střední školy 
2005 - 2006  škola přejmenována na Školu Kavčí hory 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAJÍMAVOSTI 
 
Domácí maturita skončila tragédií, mladík si ponese následky po zbytek 
života 
 
 Tragédií skončil pokus o domácí maturitu v Jaroměřicích na Svitavsku. 
Devětatřicetiletá matka z alternativně žijící rodiny chtěla se synem odmaturovat 
doma, údajně pouze za asistence kamarádky a manžela. Hoch však během 
zkoušky postupně přestal reagovat na maturitní otázky a po následných 
komplikacích bez odborné pomoci zkolaboval. 
 
 Na místo přivolaná sociální kurátorka konstatovala, že pedagogicky 
neškoleným rodičům se maturitní zkouška vymkla z rukou. Přestupek matky 
bude projednán na Městském úřadu ve Svitavách. Její syn byl po nezbytném 
ošetření okamžitě vyřazen ze středoškolské evidence a převezen do odborného 
učiliště v Boskovicích, kde si dokončí vzdělání. Podle doprovodné zprávy 
kurátorky zůstane chlapec po zbytek života ve stavu neslučitelném s 
vysokoškolským studiem. 

Zdroj: www.infobaden.cz 

 
 
Historie vánočního stromku 
 
 Podle tradice a taky podle první zmínky se stromek také zavěšoval nad 
štědrovečerní stůl, ovšem špičkou dolů, a měl ochranitelskou funkci. 
 Tradice zdobení stromku pochází z německých měst. Jedna z prvních 
zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z 
roku 1570.  
 Katolická církev považovala zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk. 
V mnohém měla pravdu. Germánské kmeny prý tak kdysi o zimním slunovratu 
uctívaly boha Wotana. Podobně i Keltové ozdobenými stromky či větvemi 
uctívali boha Slunce. 

-jen 
 



OBRAZEM 
 

 
„Kvůli spravedlivým podmínkám dostanou všichni stejné zadání. Prosím, vyšplhejte na strom.“ 

 
''Pokud budete soudit rybu podle její schopnosti šplhat na strom, tak bude celý 
život věřit tomu, že je hloupá.''  

Albert Einstein 
 
 
INZERCE 
 
Kdyby někdo potřeboval doučovat matematiku či účetnictví, ať se zastaví ve 
třídě S3.A za Markétou Kloučkovou. 

 

VESELÉ VÁNOCE 
 

 
 

Blíží se nám konec roku 2014, tím pádem i vánoční prázdniny a s nimi 
Vánoce a Nový rok. Proto bychom Vám na závěr chtěli popřát 

Klidné vánoční svátky, spousty dárků a do nového roku 
štěstí, dobré známky a nové zážitky. 


