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Úvod
Malé zastavení v předvánočním čase

Čas přímo neuvěřitelně letí, nedávno začal školní rok a už tu máme 
Vánoce. Nejočekávanější období v roce, které by mělo být ve znamení 
klidu a míru, zaslouženého odpočinku, radosti z dárků i obdarová-
ní svých blízkých. Je to i období rekapitulace spojené s blížícím se 
koncem roku. Co se podařilo, na čem musíme zapracovat, kam bude 
směřovat naše další cesta. 
Předvánoční číslo našeho časopisu také přináší malé shrnutí některých 
akcí, které se během uplynulých čtyř měsíců odehrály na půdě školy i 
mimo ni. Je příjemný pocit vidět, jak to ve škole žije. 

Přeji všem klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového 
roku vykročte tou správnou nohou, ať je pro vás šťastný a úspěšný.

Ing. Olga Krankusová,
ředitelka školy
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ŠKOLNÍ
FUTSALOVÁ LIGA
V úterý 8.11.2022 se mužstvo naší školy poprvé zúčastnilo školské futsalové 
ligy. 1. kolo hostilo město Jindřichův Hradec a naši obsadili krásné druhé 
místo, čímž si také zajistili postup do další části školské futsalové ligy. 
Chlapcům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k postupu.

Mgr. Jan Machyán
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ŠKOLNÍ TURNAJ
V PING-POMGU

Studenti z 3. ročníku oboru Reprodukční grafi k uspořádali začátkem listopadu 
školní turnaj v ping pongu. 

1. místo získal Michal Vejvoda z 4. O,
2. místo získal Adamec Dimitris z 1. IT
3. místo získal René Vytiska z 3. RG. 

ŠKOLA
OTEVŘENÁ VEŘENOSTI

Škola otevřená veřejnosti
V měsících říjnu a listopadu se škola opět otevřela veřejnosti při Dnu pro 
veřejnost a Dnu otevřených dveří. 

Návštěvníci mohli využít průvodce z řad studentů oboru Obchodník se zamě-
řením na cestovní ruch a prohlédnout si školu. Čekala na ně ukázka práce 
jednotlivých učebních i maturitních oborů – např.: polygrafi cké studio, učebna 
mechaniků digitálních sítí, fotokoutek, 3D tisk, ochutnávka výrobků teplé i 
studené kuchyně. Zájemci o studium získali přehled o nabízených maturit-
ních i studijních oborech.
Studenti a vyučující se také podělili o zkušenosti ze zahraničních odborných 
praxí v rámci projektu Erasmus+.

Mgr. Lenka Lutnerová



ERASMUS+
očima účastníků na našem facebooku

První den naší “expedice” do Maďarska se nesl vcelku dobrodružně. Po 
příjezdu jsem se ubytovali v skoro luxusním hostelu a hned se pod vedením 
našich průvodkyní (p. uč. Nádvorníkové a p. uč. Sedlákové) vydali na prů-
zkum okolí. Bydlíme skoro na náměstí, takže máme blízko obchody všeho 
druhu. Ke konci dne jsme byli už unavení a usnuli jsme jak miminka. 
Autor: Matěj Kafka

Pokračování včerejší “expedice” vypadalo takto: ráno jsme se seznámili s 
našimi šéfy přiřazených fi rem. Jakmile jsme byli obeznámeni s naplní práce 
tak jsme se vydali zpět na hostel, kde na nás čekal oběd. Po naplnění břicha 
jsme se znovu vydali na průzkum blízkého okolí. Po hodinové obchůzce se 
vracíme zpět do hostelu, kde už na nás čekala pracovnice 1stCeba, se kterou 
se navzájem seznamovali se studenty nižších ročníků. Po ukončení “seznam-
ky” jsme měli rozchod a volný program. Vyčerpáním jsme spadli do postele a 
hned jsme spinkali.
Autor: Jan Bohuňovský

Třetí den jsme po lahodné snídani vyrazili všichni do našich fi rem, kde jsme 
poprvé pilně pracovali. Po práci a vydatném obědě jsme se stali hledači 
historických památek a vyrazili jsme na krásný Margit-Sziget, který leží mezi 
Budínem a Peští, kde jsme prozkoumali ruiny kláštera a zjistili, proč se ostrov 
jmenuje Markétin ostrov. Po dobrodružném výletě jsme dojeli na večeři a z 
večeře jsme se dali rovnou směr naše postýlky, abychom nabrali energii a sílu 
na další vzrušující den v nádherné Budapešti.
Autor: Vojtěch Bôtoš
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VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
Knihovna Jiřiny Zábranové v Humpolci umožnila studentům oborů Reprodukč-
ní grafi k a Informační technologie v rámci předmětu Základy multimédií a 
Praktika v grafi ckém SW vystavit své práce. Vernisáž výstavy fotografi í našich 
žáků se proběhla ve středu 5. 10.
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OBČERSTVENÍ NA ZAHRADNÍ SLAVNOSTI PRO ASTRU

OBLASTNÍ CHARITU

Občerstvení na zahradní slavnost pro Astru – Oblastní charitu
Dne 27. 9. zajišťovali naši kuchaři občerstvení pro klienty denního centra 
seniorů Astra v Humpolci. Oblastní charita v Havlíčkově Brodě slavila 30 let 
od svého založení. Farní zahrada se v odpoledních hodinách zaplnila našimi 
nejstaršími občany, kteří si tu mohli popovídat, potěšit vystoupením dětí, dát 
si kávu, čaj a něco malého k zakousnutí. Pěknou akci kazilo pouze nevlídné 
počasí.

Těší nás, že jsme i my s našimi žáky přispěli k příjemné atmosféře.

Zajišťovali také občerstvení pro akci kina v Humpolci v listopadu a pro SVČ 
Humpolec na jejich předvánoční posezení.

04



05 16

POZVI MĚ,
OHROM MĚ!
Pozvi mě, ohrom mě! 
Právě takto se jmenovala soutěž vyhlášená v rámci veletrhů GO RegionTour 
2022 v Brně. Úkolem soutěžících týmů bylo natočit video, které by mělo pře-
svědčit zahraničního studenta, aby strávil dva dny právě v našem regionu.
Studenti cestovního ruchu a informačních technologií se do toho pustili s 
vervou. Vytvořili tvůrčí tým, kde se propojovaly znalosti z obou oborů. Soutě-
že jsme se zúčastnili poprvé. V pátek 21.10. jsme v Brně s napětím čekali na 
verdikt poroty, v níž zasedli zástupci Asociace CK, České dědictví UNESCO a 
CzechTourism.

A výsledek? Máme zlatou!

Mgr. Lenka Domšová
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Moje město
komentovaná prohlídka

Na naši školu zavítali žáci ze ZŠ Hálkova. Studenti cestovního ruchu si pro 
návštěvníky připravili program na téma „Moje město“. První částí programu 
bylo průvodcování na Horním a Dolním náměstí, žáci základní školy dostali 
pracovní list a odpovídali na otázky díky informacím, které během něj získa-
li. Dalším úkolem bylo hledání různých detailů podle fotografi í, které měli k 
dispozici. Na fotkách byly zachyceny různé části budov a památníků, které 
během průvodcování měli možnost vidět. Na závěr na děti čekala sladká 
odměna. Doufáme, že se všem zúčastněným akce líbila a budeme se těšit na 
příště. 

Bc. Veronika Kamešová

Den jsme zahájili tvarohovou snídaní a hned na to jsme se vydali, jak už bylo 
zvykem, do fi rem. Ale zde nás čekalo překvapení v podobě roztomilého psího 
pomocníka.  Po splnění každodenní šestihodinové směny na nás čekalo milé 
překvapení, schůzka ve 1cebe! Kde jsme se dozvěděli spoustu dalších infor-
mací, ale ta nejdůležitější? Ta byla samozřejmě co budeme mít příští týden k 
jídlu.  Následovala večeře a po ní nás paní učitelky nabaitily na langoše. A to 
zrovna vypadaly tak dobře.  Večer před spaním nám paní učitelka Sedláková 
přečetla “strašidelnou” pohádku. 
Autor: Martin Chadim

Čtvrtý den jsme po výživné snídani vyrazili metrem do našich fi rem, které mi-
lujeme. Po práci se většina z nás rozhodla jít zpátky na hostel, kde jsme dali 
krátkého šlofíka, který nám dobil energii na pozdější objevovaní krás Buda-
pešti. Poté jsme se večer vydali na náměstí Hrdinů a Vajdahunyad castle, obě 
místa se nám velice líbila:). Krásně prožitý večer jsme zakončili výborným 
kebabem.
Autor: Vojtěch Lacina

Našich 12 studentů z ročníků 2.IT a 4. IT se o víkendu navrátilo ze stáže Eras-
mus+ v Budapešti. V Budapešti strávili 14 dnů (od 19.11. do 26.11. 2022), 
během kterých získávali nejen pracovní, ale i kulturní zkušenosti z pobytu v 
cizí zemi. Samostatně museli řešit nejen úkoly v práci, ale i orientaci ve velko-
městě a komunikaci v cizím jazyce. Na závěr své stáže se zúčastnili hod-
notící schůzky v pořádající agentuře, na které shrnuli své zážitky a pracovní 
zkušenosti. Věříme, že je absolvovaný pobyt posunul nejen po pracovní, ale i 
po osobní stránce a ze získaných zkušeností budou moci těžit i v budoucnu.
za skupinu Erasmus+ 
Autor: Lenka Hernová
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EXKURZE
do Kutné Hory

„Zdař Bůh“
Dne 29.9. studenti druhého ročníku zavítali do Kutné Hory. Navštívili chrám 
svaté Barbory, galerii moderního umění GASK a muzeum stříbra, kde se 
podívali do středověkého stříbrného dolu a naučili se hornický pozdrav. Celý 
zájezd sami naplánovali, zorganizovali a odprůvodcovali, využili své
teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky k vytvoření velmi povede-
ného zájezdu.
Bc. Veronika Kamešová
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Máš na to
Máš na to
Dne 5.10.2022 se naše škola účastnila sportovního dne organizovaného Po-
licií České republiky nazvané „Máš na to“. Akce se účastnilo 130 studentů z 
21 škol kraje Vysočina. Studenti si mohli vyzkoušet fyzické testy uchazečů o 
práci u Policie. Všichni zúčastnění odvedli maximum a většina splnila fyzické 
požadavky.
Mgr. Lukáš Mixa

11. 11. 2022 bylo skupině našich studentů předáno „Osvědčení o fyzické 
způsobilosti“, protože splnili požadavky na tělesnou zdatnost v soutěži „Máš 
na to“. Slavnostní předání se konalo na pobočce Policie České republiky v 
Pelhřimově. Studenti mohli také vidět vybavení služebního automobilu a cely 
předběžného zadržení.
Ing. Stanislava Bendová
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EXKURZE
v České národní bance

Ve čtvrtek 20. října se naši studenti druhých a třetích ročníků oboru Obchod-
ník se zaměřením na cestovní ruch zúčastnili exkurze do České národní 
banky v Praze. Během exkurze se studenti dozvěděli důležité informace o 
činnosti a fungování ČNB, mohli si ověřit platnost svých bankovek. Na vlastní 
oči viděli zlatou minci o hodnotě 100 000 000 Kč, která je druhou největší 
mincí na světě. Tato mince byla vydána ČNB v roce 2019 u příležitosti 100. 
výročí vzniku československé měny. Exkurzi jsme si společně užili a propojili 
jsme teorii z hodin s praktickou ukázkou činnosti naší centrální banky. 

Mgr. Marcela Novotná 12

Když někomu ublížíš, řekni promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a 
kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s 
ostatními pohromadě.

Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořín-
ky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my 
všichni jsme takoví.

Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku – všichni 
umřou. My také.

A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses nau-
čil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE.
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LITERÁRNÍ
KAVÁRNA
Předvánoční atmosféru 15. prosince navodia Literární kavárna. Studentky z 1. 
O Nela Siegertová a z 3. O Jana Nečadová a paní učitelka Lutnerová předsta-
vily svoje oblíbené knihy, prozradily něco o autorech, přečetly krátké ukázky. 
Naši kuchaři napekli vánoční cukroví, připravili chlebíčky. Místnost provoněl 
vánoční čaj a lahodná káva. 

Malá ochutnávka z Knihy Roberta Fulghuma: Všechno, co opravdu potřebuju 
znát, jsem se naučil v mateřské školce:

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vů-
bec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu 
hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam 
naučil:

O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.
08

EXKURZE
do země Keltů

Studenti prvních ročníků 1. IT a 1.O se v rámci výuky dějepisu zúčastnili his-
torické exkurze do Země Keltů v Nasavrkách. Ocitli se reálně ve starší době 
železné, velmi podrobně se seznámili se životem v tehdejších časech. Zjistili, 
co Keltové jedli, jaké výrobky, nástroje a zbraně používali. Sami si mohli vyro-
bit keltskou originální minci na památku.

Mgr. Zuzana Brabcová
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KONVERZAČNÍ KURZ
s rodilým mluvčím
V minulém týdnu na naší škole proběhl první běh konverzačního kurzu v an-
glickém jazyce za účasti rodilého mluvčího. Pozvání přijal p Charles Murray, 
původem z USA (New Jersey, NY). Charles se studenty ze tříd 4.O a 4. IT pra-
coval na rozvoji jejich komunikačních dovedností formou různých prezentací, 
debat, kvízů a her. Studenti tak měli možnost zažít, jaké to je, spolehnout se 
jen na svou znalost jazyka a zároveň zažili i jiný styl vedení výuky. Lektor se 
zároveň snažil posílit sebevědomí studentů při jejich samostatných prezenta-
cích a celý kurz se nesl v duchu následujících motivačních hesel:

BE LOUND AND PROUD
IF YOU DON´T ASK YOU DON´T GET
DREAM BIG

1010

O tom, že se kurz vydařil a byl pro studenty přínosný svědčí i následující 
hodnocení:

Last week a native speaker introduced to us the American way of studying. 
Lessons with Charles were fun and highly focused on creative thinking. He 
had a very positive and motivating approach and always made sure to give us 
words of encouragement. My favorite task was probably „debates“ – Charles 
gave us controversial topics and we were supposed to decide whether we’re 
pro or against and then justify our stands. We also did a presentation about a 
country of our choosing and another one where we compared our dream job 
in Czechia versus in the USA. Overall I enjoyed my experience a lot. His tasks 
were really interesting and allowed us to put our own spin on it. Charles also 
had an amazing personality, he was kind, talkative and understanding. 
studentka A.L.

Hodiny s rodilým mluvčím byly zábavné, edukativní a naučil jsem se při nich 
spoustu nových věcí. Zjistil jsem hodně nových věcí o různých místech na 
Zemi. Mohl jsem na živo slyšet rodilého mluvčího a procvičit si s ním mou 
angličtinu. Dělali jsme hodně zajímavých a naučných úkolů. Doufám ,že příští 
rok taky získáme možnost mít ve třídě rodilého mluvčího a jsem rád, že jsem 
měl možnost být tento rok jako náhradník.
       student J.P.


