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▪ Náš adapťák začal hned 5. září.

Vydali jsme se od naší školy pěšky

do Nivnice. Nejdřív jsme se

ubytovali a pak začal program, kde

jsme se všichni začali pomalu

poznávat. Měli jsme si zapamatovat

jména našich spolužáků a plnit

různé úkoly. Večer jsme měli

napsat na velký plakát pravidla,

kterými se budeme řídit. Dost jsme

se u toho pobavili.

Druhý den jsme ráno vstali a šli se

všichni společně nasnídat. Potom

začal další program, například Den

Trifidů. Taky jsme hráli proti jiným

třídám přetahovanou, volejbal a

jiné sportovní hry. Ve volném čase

jsme si chodili zahrát tenis, ping

pong, volejbal nebo jsme jen tak

odpočívali. Odpoledne jsme se

vydali na malou túru na rozhlednu,

kde jsme měli vytvořit zajímavou

kompozici z přírodnin. Do večera

jsme museli jako třída secvičit

scénku, kterou jsme potom

předvedli při táboráku. Poslední

den našeho adapťáku jsme se

všichni sbalili a šli →

→ na snídani. Po snídani jsme měli poslední

program, např. uličku důvěry.

Adapťák jsme si všichni moc užili a určitě na

něj budeme rádi vzpomínat.

Ondra a Miloš, S1

Ve dnech 7. – 9. září 2022 byla naše třída se

třídou VS1 na adaptačním kurzu na Nivnické

riviéře. Jako první jsme dostali informace, co

budeme dělat, jak se chovat, kdy máme

snídaně, obědy a večeře. Poté jsme si šli na

chvíli odpočinout. Někdy kolem 15:00 jsme

začali hrát seznamovací hry. Byli jsme

rozdělení na svoje třídy. Nejvíc se mi líbila

hra, kterou jsme hráli další den. Šlo tam o to,

že jen dva lidé neměli zavázané oči a měli nás

převést přes nebezpečnou elektrárnu. Byli

jsme odkázáni důvěřovat ostatním, přestože

jsme se znali sotva týden.

Myslím, že každá z nás měla problém

důvěřovat těm spolužačkám, které neměly

zavázané oči, nebo těm, které byly vedle nás

a držely nás za ruce. Každopádně jsme

elektrárnu zdolaly a na konci nás čekala

malá sprška. Potom jsme měly možnost

sledovat třídu VS1, jak jim to jde. Musím

uznat, že bylo celkem vtipné a zajímavé je

pozorovat.

Odpoledne jsme se všichni vydali na malý

výšlap ke kapličce. Na večer jsme si měli

připravit program k ohni. Naše třída SC1

zatancovala „Mňam Mňam Bobík“. VS1 si

připravila Televizní noviny. Pobavili jsme se

u našeho nácviku i u večerního vystoupení.

Myslím, že adaptační kurz si užil každý z

nás. Mě osobně trošku mrzelo, že jsme

nehráli žádnou větší seznamovací hru

společně s VS1, ale i přesto jsem se

s některými z nich seznámila. Během těchto

tří dnů jsem si našla řadu přátel, za což jsem

ráda. Přesně o tomhle má podle mě adaptační

kurz být.

Terezie, SC1

1 Adapťáky
Očima prváků
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▪ Český model amerického Kongresu se jako jediná simulace ve střední Evropě

věnuje modelu vrcholného orgánu americké politiky. Účastníci, mezi něž se

dostal i náš student Jiří Richtr (VS3), mohou okusit atmosféru jednacích sálů i

vypjatých kuloárních jednání, balancovat na tenké hranici mezi lobbingem

a korupcí a obhajovat své činy před veřejností prostřednictvím neúprosných

novinářů. Akce se zároveň zcela jedinečně koná vௗzápadočeském městě pevně

spjatém sௗUSA, vௗPlzni.

Model pořádá Centrum politických studií za podpory: U.S. Embassy, MZV ČR,

Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, města Plzeň, městského obvodu

Plzně 3. →

→ Na simulaci jsem zastával pozici

senátora Spojených států amerických za

stát Jižní Karolínu. Mou stranickou

příslušností byla Republikánská strana

(GOP), specificky jsem byl ve vnitřní

frakci strany Nová pravice. Senát se sice

nedoporučuje pro nováčky modelu,

nicméně, jak je u mě známo, nebral jsem

na tato doporučení ohledy a přes

motivační dopis jsem se úspěšně stal

senátorem.

Jako senátor jsem byl ve Výboru pro

justici. Zde jsme měli agendu dvou

zákonů, a to takzvanou pink tax a GDPR.

Zákony jsme museli vypracovat či je

zavrhnout. Má pozice byla jasná. V rámci

Senátu jsem byl jednoznačně největším

kritikem obou zákonů. Pink tax je v mých

očích pouhá diskriminace a regulace

podnikatelů a GDPR vnímám jako útok

na osobní svobodu Američanů.

Bohužel na závěrečném hlasování celého

Senátu oba zákony prošly, jelikož

Demokratická strana má v horní komoře

většinu jednoho hlasu. Právě o ten jeden

hlas prošlo GDPR, v případě pink tax byl

rozdíl větší, protože někteří republikáni

se neštítili vzít si úplatek.

Kromě zmíněné simulace čítal program i

odborné přednášky. Celkově hodnotím

celou akci velmi pozitivně. Za mě úžasný

týden i projekt, získal jsem mnoho

zkušenosti a kontaktů, kterých si velmi

cením.

2 Náš student na simulaci
amerického Kongresu
Jiří Richtr
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Konečně jsme se všichni dočkali! V úterý 20. září 2022 byla slavnostně přestřižena

páska k naší nově zrekonstruované moderní tělocvičně. Ta získala nejen novou tvář,

ale především spoustu nového vybavení z oblasti sportovní i technické. Tělocvična je

totiž řešena tak, aby splňovala potřebné podmínky pro tu nejširší škálu sportů a

sportovních aktivit, současně také šetřila zdraví sportovců. Speciální elastická

podlaha pro tlumení nárazů, vzduchotechnika zajišťující přiliv čerstvého vzduchu,

kvalitní osvětlení, lepší akustika, lezecká stěna, nová paleta barev, moderní design a

všechno, co si jen milovník pohybu může přát. Studentům a učitelům se tak otevírají

nové možnosti a věříme, že jich náležitě využijí.

Už jste zde měli tělocvik nebo byli nahlédnout? Napište nám, jaké jsou vaše dojmy,

nebo pošlete fotku.

3 Nová tělocvična
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Pane řediteli, jak dlouho již působíte na naší škole?

„Ředitelem jsem se stal v říjnu roku 1992.“

Školu znáte jistě nejlépe ze všech. Co na naší škole máte nejraději?

„Samozřejmě. Školu tvoří především studenti a také zaměstnanci, tak mám rád ty

lidi, protože to je ta podstata všeho. Vás studentů je nějakých 700, každý je jiný a v

tom je ta práce hezká. Dá se říct, že ta práce s mladými lidmi.“

A je něco, co byste rád změnil, kdybyste mohl?

„Já můžu, protože jsem ředitelem. Snažím se školu měnit každý den a to třeba i po

malých částech. Henry Ford kdysi řekl, že není na světě nic dokonalého a všechno se

dá zlepšovat. A tady tímhle přistupuju ke své práci. Někdy jsou to malé věci,

drobnosti, klima školy atd. Někdy větší věci, že se něco vybuduje, postaví, ale taky to

nezáleží jenom na těch velkých věcech, protože nejvíc toho můžeme změnit my všichni.

Tahle škola není nikoho jiného než nás, kteří ji tvoříme, a to jsme my lidé.“

Který předmět jste jako žák měl ve škole nejraději a proč?

„Tak klasika, každý kluk měl asi rád tělocvik. Poté jsem měl nejraději matematiku a přírodní

vědy.“

Který předmět jste nejraději vyučoval?

„Já jsem jich moc neučil, ale teď mám velice rád to, co učím – management. O managementu

hodně vím, a to se nechci chlubit. Ale snažím se toho studentům hodně předávat, protože mnozí

ani netuší, že to v životě budou potřebovat.“

Napadlo Vás někdy, že byste se věnoval jinému povolání mimo školství? Jaké

povolání by to bylo?

„Každý měl takové ty sny. Dřív jsem sportoval a sportuji stále. Tak jsem uvažoval, že budu mít

nějakou kariéru třeba vrcholného sportovce, který za to bude trochu placený. Také by mě bavilo

tělovýchovné lékařství nebo něco takového.‘‘

Které charakterové vlastnosti si u žáka ceníte nejvíce?

„Cílevědomost. S tím souvisí také nějaká pracovitost. Měli by být odpovědní ke svému životu,

přemýšlet o tom, že ty krásné roky mezi 16-20 nejsou jen o zábavě. Měli by si být vědomi, že i v

těchto krásných letech by člověk měl myslet na to, čím jednou bude, a cílevědomě se na to

připravovat. Kdo to pochopí a čím dřív to pochopí, je pak úspěšnější ať už na vysokých školách,

samozřejmě také i v profesním životě.“

Co rád děláte ve volném čase? Máte nějaké koníčky?

„Mám spousty koníčků. Je důležité, aby člověk měl nějaké odreagování. Jak jsem již říkal,

hodně sportuji, takže sporty. Hraji tenis, golf a florbal, lyžuji, jezdím na kole. Všechny sporty

mám velice rád a druhá věc je samozřejmě rodina.“

Kdybyste se mohl bez omezení rozhodnout, jakou zemi byste chtěl navštívit?

„Mám velice rád cestování, moje velká láska je Asie. Kdybych mohl, tak určitě vycestuji do Asie

– do Barmy.“

A ještě poslední otázka. Co byste popřál studentům do tohoto školního roku?

„Tradičně, aby byli úspěšní, dařilo se jim, hodně o sobě přemýšleli v tom smyslu, že chodí do

školy, která je báječná, má ohromné podmínky, příležitosti a hlavně, aby je využívali.“

Natálie Bajzíková

4 Rozhovor s ředitelem školy

Pana ředitele jistě známe všichni. Ale víte, co třeba

patří k jeho koníčkům nebo jaký předmět ho ve škole

nejvíce bavil?

Nyní na podzim je to již třicet let, co vede naši školu,

proto jsme rádi, že na sebe něco prozradil i našemu

časopisu.
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5 SC4 a ME4B v Praze
Kristýna Mudříková

V září naše třída společně s kluky z ME4B vyrazila do hlavního města České

republiky – do Prahy. Nemohli jsme se dočkat už od konce školního roku, kdy

jsme všechno plánovali.

Ráno jsme se všichni sešli u vlaku a čekala nás dlouhá cesta. Každý se bavil

jinak. Někteří sledovali filmy, jiní hráli hry, někteří si zdřímli.

Když jsme vjeli do dlouhého tunelu u Prahy, netrpělivě jsme čekali na sto

věží. Praha nás přivítala nádherným výhledem. Vystoupili jsme z vlaku a

mířili na Václavské náměstí, kde jsme měli rozchod na oběd. Poté jsme

pokračovali k našemu ubytování. Bylo to jen pět minut od Václaváku.

Odpoledne jsme se prošli

V září naše třída společně s kluky

z ME4B vyrazila do hlavního

města České republiky – do Prahy.

Nemohli jsme se dočkat už od

konce školního roku, kdy jsme

všechno plánovali.

Ráno jsme se všichni sešli u vlaku

a čekala nás dlouhá cesta. Každý

se bavil jinak. Někteří sledovali

filmy, jiní hráli hry, někteří si

zdřímli.

Když jsme vjeli do dlouhého

tunelu u Prahy, netrpělivě jsme

čekali na sto věží. Praha nás

přivítala nádherným výhledem.

Vystoupili jsme z vlaku a mířili na

Václavské náměstí, kde jsme měli

rozchod na oběd. Poté jsme

pokračovali k našemu ubytování.

Bylo to jen pět minut od

Václaváku. Odpoledne jsme se

prošli
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6

„Vystoupení bylo zábavné a moc se nám líbilo.“ E. L.

V úterý 27. září jsme se probudili do upršeného dne, avšak dobrá nálada nás

nepřecházela. V podpatcích jsme docupitali na vlak směr Uherské Hradiště.

Navštívili jsme krásné Slovácké divadlo s představením Prokletí nefritového

škorpiona. Divadlo bylo pěkné, ale my jsme byli ještě hezčí! Usedli jsme do prvních

řad a v napětí čekali na představení. Celou dobu to bylo zábavné, trošku šílené, ale

hlavně napínavé. Duchem jsme se ocitli v pojišťovně North Coast, kde se pátralo po

špercích v hodnotě milionů dolarů. V hlavní roli byla skvělá, avšak zákeřná Betty a

vyšetřovatel C. W. Briggs, které zhypnotizoval kouzelník pomocí nefritového

škorpiona. Po skončení představení jsme odcházeli plni skvělé energie a emocí a za to

Slováckému divadlu děkujeme.

Adéla Sporyszová

„Představení mě velmi bavilo a párkrát jsem se přistihla, že se směji. Herecké

výkony byly výborné a mohla jsem se ponořit do příběhu. Konec mě

nepřekvapil. Cesta zpátky byla velmi mokrá a chůze nám dala pěkně zabrat.“

V. K.

„Bylo to napínavé a zároveň komické. Všem se nám představení líbilo.“ M. S.

„Divadlo mě pobavilo a vřele ho všem doporučuji.“ B. Ž.

SC1 a P1 ve Slováckém divadle

15



Zlato pro strojaře
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7

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se uskutečnil další ročník 

celostátní Soutěže mladých strojařů v programování CNC strojů. 

Absolutního úspěchu dosáhl náš student Adam Pavelčík, který vyhrál v ostré 

konkurenci středních škol první místo. Tím obhájil zlatou medaili, kterou se mu 

podařilo získat i v loňském kole této soutěže.

Našemu dvojnásobnému vítězi srdečně gratulujeme a všem ostatním studentům 

děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Adriana Juřeníková
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Běžící češtinář na SPŠOA
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Co Vás baví nebo bavilo?

„Na ZŠ jsem měl rád větný rozbor. Bavilo mě všechno, například sport. Zkoušel jsem

psát i povídky a nějakou poezii. Směřoval jsem hodně ke slohu.“

Pro nás maturanty je čeština strašákem. Kdy jste se rozhodl, že budete

studovat češtinu?

„Na škole mě vedla učitelka k literatuře. Táta učil češtinu a já jsem vystudoval

technické lyceum. Tam jsem občas napsal nějaký článek jako redaktor. Filologie mě

nejprve zaujala, ale poté jsem zjistil, že je to opravdu těžké. Byl jsem na vysoké na

Erasmu v Anglii. Tam se mi utvrdilo, že chci dělat lingvistiku a stylistiku.“

8
Kristýna Mudříková

V pondělí 7. listopadu 2022 naši školu navštívil

Mgr. Jarmil Vepřek, Ph.D. Znát ho můžete i pod

pseudonymem „Běžící češtinář“. Pokud vám to nic

neříká, mrkněte na jeho Facebook či Instagram.

Jeho způsob podání češtiny je jedinečný a hned

zaujme mladistvým stylem a maximálním

zapálením pro věc. Pro nás čtvrťáky si připravil

přednášku o tom, jak vyzrát na didaktické testy

z češtiny.

Jak jste se dostal k sociálním sítím?

„Od čtrnácti jsem chatoval na počítači. Připojil jsem se k dalším sociálním sítím.

Věnoval jsem se hlavně tomu, jak se lidé vyjadřují na sociálních sítích a diskusích.

Myslím, že lingvistika by se v dnešní době měla zaměřit na internet.“

Co jste původně chtěl dělat?

„Nechtěl jsem dělat učitele, ale spíš korektora a lektora. Díky společnosti, kde jsem se

vzdělával, jsem se začal intenzivně vrtat v didaktických testech.“

A co přesně děláte teď?

„Mám přednášky, druhý den opravuji třeba nějaké povídky, třetí a čtvrtý den mám kurz,

pátý den webinář. Jednou přednáším pro pedagogy, jednou pro ZŠ a podruhé pro SŠ.

Někdy je obtížné naplánovat si kalendář. Nejlepší na tom všem je, že můžu cestovat a

objevovat nová místa.“

Jak píšete příspěvky, na co se zaměřujete?

„Je důležité vědět, komu píšete, jaké zkušenosti má sám autor, pro kolik lidí píšu. Když

vím, že mě sleduje malý okruh lidí, tak až tak nehlídám např. diakritiku, ale když je to

třeba na Twitteru, píšu co nejspisovněji.“

Před začátkem přednášky jsem měla jedinečnou možnost se s panem Vepřekem 

pobavit a podělím se s vámi o několik informací, které jsem zjistila.

19



ISIC opět ve hře
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Co si myslíte o současné češtině?

„Když se podíváme na předávání slov z angličtiny, v dnešní době se dostanou mezi lidi

klidně během týdne. To samé platí i u politiků. Nějaký politik použije novotvar, např.

„Sorry jako.“ Dostalo se to do druhého dne mezi lidi a začalo se používat. Kdyby

odjakživa byl internet a televize, budeme mluvit všichni stejně, protože by byli všichni

v kontaktu se všemi. A to je na tom to zajímavé.“

Dal byste nám, studentům školy, nějakou radu ke studiu a maturitě?

„U studia se snažte vše pochopit v souvislostech. Protože podle mě se nemá cenu učit

něco, čemu nerozumím. Tudíž nemá cenu se naučit chemickou tabulku prvků bez toho,

abychom věděli, co která písmena a čísla znamenají. Mně by nevadilo, kdyby mi někdo

řekl, že Mácha napsal „Červen“ místo „Máj“, ale jde mi spíš o to, aby dokázal popsat

jazykové prvky a proč byl Mácha tak pesimistický, co to mohlo ovlivnit, jestli skutečně

byl tak pesimistickou osobou, nebo chtěl všechny šokovat. Je úplně jedno, co učím,

hlavně ať je to v souvislostech. Nelze je jen vyjmenovat a naučit se je vyjmenovat.“

9

Od začátku školního roku se všichni dotazujete, jestli bude možné si ve škole opět

vyřídit ISIC kartu. Máme pro vás dobrou zprávu – ano, již brzy se na ně můžete

těšit!

Záštitu nad vyřizováním ISIC karet pod hlavičkou školy převzala paní učitelka

Juráková. Nyní se teprve připravují všechny formální náležitosti a přihlášky, ale za

pár dnů již budete mít příležitost si je vyplnit a odevzdat ke kontrole svým třídním

učitelům.

Už zbývá jen vyčkat na přihlášky a následně dodržet datum jejich odevzdání 
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Co nás čeká?

Listopad 2022
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25 – 26. 11. 2022 
Dny otevřených dveří

29. 11. 2022
Vánoční Vídeň

29. – 30. 11. 2022 
Exkurze do Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

2. 12. 2022

Přednáška z americké ambasády

14. 12. 2022
Vánoční Vídeň II

20. 12. 2022 
Školní akademie

16. – 20. 1. 2023 
Konverzační kurz s rodilými mluvčími

13. 1. 2023 
Školní ples

27. 1. 2023 
Den otevřených dveří
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Vyfoť se a pošli

Listopad 2022

11

Jak to žije na naší škole? Pořád se tu něco děje

a kromě učení si užíváme spoustu zábavy.

Chceš tu mít příště svou fotku? Vyfoť se se

spolužáky, učiteli, v kroužku… a fotku nám

pošli na mail casopis@spsoa-ub.cz.

Třeba se tu příště najdeš ;-)
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