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Slovoúvodem 
 

Milí učitelé, milí studenti, 

jsem velmi ráda, že Vás mohu touto cestou uvést do 

prvního vydání školního časopisu v tomto školním roce. 

Na časopise pracují ochotní a nadaní žáci různých oborů 

i věkových kategorií, kteří věří, že Vás tímto číslem 

časopisu zaujmou.  

Monika Kopová 
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Představení studentské firmy 

Čestravel 
 

Jsme žáci 3.A a v rámci programu JA firma mezinárodní 

vzdělávací organizace JA CZECH jsme založili studentskou 

firmu Čestravel. 

V naší firmě je nás celkem 15 členů a pracujeme 

v marketingovém, produktovém a finančním oddělení. 

Také ale nesmíme zapomenout na našeho prezidenta 

Martina Mikulu. 

Hlavním úkolem naší firmy je příprava odborných exkurzí 

a animačních programů.V současné době nejvíce 

pracujeme na odborné exkurzi pro 1. ročníky do 

Adršpašských skal. 
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Chystáme mikulášskou nadílku a výtvarný workshop do 

mateřské školky v Postřelmůvku. A určitě si nenechte ujít 

výlet na vánoční trhy do polské Wroclawi. 

Pokud chcete vědět více informací, tak navštivte naši 

webovou stránku: http://cestravel.webnode.cz/. 

 

Vaše studentská firma Čestravel 

 

Známí - neznámí 
 

Zpovídáme Janu Valnohovou, loňská 4.H 
 

 

1. Začneme jednoduchou otázkou, měla jsi vždy na 

vysvědčení samé jedničky?  

Na základce jsem měla 

hodně dlouho samý 

jedničky, nepamatuju si 

přesně, kdy jsem dostala 

první dvojku, ale řekla 

bych, že to bylo někdy na 

druhým stupni. Jediný, co 

si v tomhle ohledu 

pamatuju, byla první 

trojka, tu jsem měla z 

ekonomiky tady v prváku. 

http://cestravel.webnode.cz/
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2. Učíš se doma hodně, nebo ti vše vždycky samo uvízne 

v paměti?  

Doma se moc neučím, dalo by se říct, že skoro vůbec. 

Většinu věcí si pamatuju z hodin, protože vím, že je 

mnohem lehčí dávat v hodině pozor a něco si 

zapamatovat. Ulehčí to hrozně práci a mám pak po škole 

víc času na věci, který mám ráda. 

3. Máš nějakou motivaci při učení? 

Nevím, jestli se tomu dá říkat motivace, ale snažím se mít 

dobrý známky hlavně kvůli tomu, abych sama ze sebe měla 

dobrej pocit a nemusela se cítit nějak špatně. Na začátku 

čtvrťáku jsem ale motivaci měla, byla to sázka s mamkou, 

jelikož mi tvrdila, že se mi samý jedničky už znovu 

nepovedou, tak jsem jí to chtěla dokázat. 

4. Prozradíš nám svoji učební strategii?  

No, moje učební strategie je celkem vtipná. Učím se tím 

způsobem, že chodím po domě a všechno čtu nahlas. Když 

svítí slunko, tak si sednu na kuchyňskou linku a učím se 

tam, ale pro lidi, kteří chodí kolem, to asi vypadá zvláštně, 

když si tam třeba hodinu povídám sama se sebou. 

5. Kam se hlásíš na vysokou školu?  

Na vysokou se hlásím na pedagogickou fakultu univerzity 

Palackýho v Olomouci se zaměřením na zeměpis a 

angličtinu, ale přemýšlím, že zkusím ještě druhý kolo 

přijímaček na právnickou fakultu. 

6. Co tě oslovilo na oboru, který sis vybrala pro další 

studium?  

Nejvíc mě asi oslovila angličtina jako taková. Chtěla bych 

se jí věnovat a tohle mi přijde jako nejlepší způsob. Nevím, 

jestli bych chtěla být jednou učitelkou angličtiny, ale třeba 
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se tam hodně naučím a budu moct dělat i něco jinýho 

v tomhle oboru. 

7. Byl tento obor vždy tvým snem?  

Nad tímhle zaměřením jsem začala přemýšlet, až když mi 

začalo týct do bot. Nevěděla jsem totiž, kam se mám 

přihlásit. Věděla jsem, že chci na angličtinu, ale nechtěla 

jsem ji dělat na filozofické fakultě, takže jiná možnost mi 

vlastně nezbyla. Ale co se týče právnické fakulty, to 

vždycky můj sen byl. Už odmala jsem chtěla být právnička 

a tímhle způsobem lidem pomáhat, tak třeba mi to jednou 

vyjde. 

8. Čím bys chtěla po vysoké být?  

Nemám vůbec tušení, čím bych chtěla být, abych řekla 

pravdu, hrozně se toho bojím. Hlavně toho, že si vyberu 

špatně a všechno tím zkazím. Ale ráda bych odjela někam 

do zahraničí a zkusila tam nějak začít kariéru. 

9. Co bys vzkázala ostatním studentům? 

Dělejte, co vás baví. A nenechte se nijak omezovat školou. 

Sice máte teď určitě hodně starostí a stresu, ale až to 

všechno skončí, zjistíte, že to byla jen maličkost a bude 

vám mrzet, co všechno jste kvůli škole promeškali. Jo a 

ještě něco, nechovejte se k sobě jako prasata, střední 

může být skvělá, když se o to budete všichni snažit. 

 

Monika Kopová 

  



 
8 

Výročí školy, Medový den 

 
Oslavilijsme 150 let našíškoly v medovénáladě 

V pátek 22. září a v sobotu 23. září tohoto roku se na naší 

škole uskutečnily oslavy 150. výročí založení školy a poté 

probíhal Medový den.  

Páteční zahájení oslav proběhlo ve slavnostním duchu 

v aule školy. Zde nejprve přivítala proslovem paní 

ředitelka všechny přítomné, načež krátce prezentovala 

historii naší Alma Mater. Dále následovaly proslovy 

významných osobností, jako například proslov senátora 

a starosty města Šumperka Zdeňka Brože či ministra 

zemědělství Mariana Jurečky a mnohých dalších. 

 

Následněse mohli návštěvníci projít areálem školy a 

zhlédnout naše prostory k výuce a dalším aktivitám.  
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Vývoj naší školy mohli návštěvníci vidět na výstavě 

historických fotografií v prostorách několika tříd ve 

školní budově. Otevřené bylo také zemědělské muzeum. 

K zhlédnutí byly i studentské práce a prezentace 

s úspěchy našich studentů. Návštěvníci mohli využít i 

možnosti prohlídky školy se studenty druhých ročníků. 

V prostorách školní jídelny byl nachystán studenty 

hotelnictví pro důležité hosty i bohatý raut. 

Zájemci z řad návštěvníků i bývalých absolventů si taktéž 

poměrně hojně kupovali Almanach k 150 letům školy. 

Celý slavnostní den nakonec v podvečer podtrhlo 

vystoupení šumperského pěveckého sboruOculosmeos 

pod taktovkou doktora Víta Rozehnala.  

I přes špatné počasí v sobotu, se na Medový den opět 

dorazilo velké množství lidí z řad veřejnosti, zejména 

milovníků medu. Tentokrát s sebou rodiče vzali i své 

malé děti, pro které zde bylapřipravenastudenty 2. H 

Medová stezka plná her a soutěží, dale byly realizovány 

animační programy, kreativní koutky a další aktivity.  

Pan doktor Rozehnal a pan Ing. Cimala měli připravené 

zajímavé přednášky. V prvním případě se věnovala 

pozornost medu a prevenci civilizačních onemocnění a 

v druhém případě historii včelařství.  

Ve škole mohli všichni přítomní ochutnat několik druhů 

medu a poté i hlasovat pro ten, který jim chutnal nejvíce. 

Rovněž byla k občerstvení i medovina a jiné medové i 

nemedové dobroty.  
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Ke zhlédnutí bylo i taneční vystoupení skupiny TRSEN či 

vystoupení folklorního souboru Senioři Šumperk. 

Návštěvníci se mohli zaposlouchat do tónů V. Bandu 

Velké Losiny. Odpoledne rozzářila i Ohnivá show 

šumperských hasičů. 

Kdo chtěl, mohl se svézt i na koních z Farmy Pomněnka 

nebo vyzkoušet elektrické koně pod kapotou vozů Tesla 

zapůjčených panem Ing. Rýznarem.  

Celá dvoudenní akce byla vydařená a dle ohlasů byli 

návštěvníci velmi spokojeni.  

 

Monika Kopová 
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Světové zajímavosti 

Sudan the last of the rhinos 
 

O nosorožcích bílých severních můžeme říci, že jim ZOO 

ve Dvoře Králové prodloužila život o několik desetiletí 

tím, že v 70. letech minulého století přivezl Ing. Josef 

Vágner(bývalý ředitel ZOO Dvůr Králové)tyto nosorožce 

z odchytů v Africe. ZOO ve Dvoře Králové se jako jediné 

na světě podařilo tyto nosorožce rozmnožit. Celkem se 

tu narodilo 5 mláďat, poslední v roce 2000. 

Sudan je poslední žijící samec nosorožce bílého 

severního na světě. Společně se samicemi Fatu a Najin 

žije v keňské rezervaci Ol Pejeta. Narodil se v roce 1973 

v jižním Súdánu. Jako mladý byl odchycen Ing. Josefem 

Vágnerem. V roce  1975 byl v jednom z jeho transportů 

převezen do ZOO ve Dvoře Králové, kde žil do roku 2009, 

kdy vedení ZOO rozhodlo o přesunu čtyř nosorožců do 

rezervace Ol Pejeta v Keni. Jedno z těchto zvířat, samec 

Suni, v roce 2014 uhynul a ostaní nosorožce se 

nepodařilo rozmnožit ani v jejich přirozeném prostředí, 

protože Sudan byl již příliš starý. 

V současné době se začalo uvažovat o takzvaném 

embryotransferu, kdy by se oplodněné vajíčko vložilo do 

samice jiného druhu nosorožce, která by ho odnosila. 

Aby se toto mohlo uskutečnit, byla letos na jaře 

zahájena kampaň „The world's most eligible bachelor“, 

která má za úkol na záchranu nosorožců vybrat dostatek 
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peněz. Sudanovi byl k tomuto účelu založen profil na 

Tinderu. 

 

  Samice Nabiré – byla posledním severním bílým 

nosorožcem v Evropě. (Uhynula v roce 2015.)  

 

Autor článku i fotografie: Petr Klapuch, 1.BZ 
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Tvůrčíokénko 
 

Vzpomínka 
 

Držívala ruku v ruce, 

darovala mu své srdce. 

Když poprvé se dotkla jeho rtů, 

otevřela dveře kouzel a snů. 

Byli jedna duše, jedno tělo, 

nádherně se jim spolu snělo. 

Byli tak stejní a přesto tak jiní, 

na ztrátě lásky byli oba vinni. 

Měla ho ráda, on měl ji rád, 

teď však každý jinou cestou musí se dát. 

Svíce už zhasla, už musím jít, 

o velkém štěstí s nadějí snít. 

 

N. V., dálkové studium 
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Komiks 
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Michaela Valentová, 1.H 
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Anketa 

 

Jak vidí někteří bývalí studenti naši školu 
 

Formou dotazníku jsme se zeptali studentů maturitního 

ročníku 2016/2017 na pár otázek. Otázky byly mířené na 

praxi, organizaci školy apod., s účelem zjistit, jaký na tyto 

záležitosti mají studenti názor. Samozřejmě si 

nemůžeme myslet, že se studenti ve všem shodnou a 

jejich názory budou totožné. Jak se říká: „Sto lidí, sto 

chutí.” Přesto se našlo několik věcí, na které měli 

studenti stejný názor.  

Co se praxe týče, jen pár jedinců s ní bylo spokojeno. 

Zbylá většina nazvala praxi, kterou zprostředkovává 

škola, zbytečnou a bezvýznamnou. „Jediná praxe, která 

za něco stojí, je ta zahraniční.”Pravdou na druhou stranu 

je fakt, že si mají žáci sami aktivně hledat vyhovující praxi 

a nespoléhat se jen na školu, která máv tomto případě 

fungovat pouze jako nouzová brzda v případě, kdy se 

praxi nedaří žákům zařídit.  

 

Mnoho studentů čtvrtých ročníků také nesouhlasí s praxí 

na recepci ve škole pro první a druhé ročníky, kde se 

podle jejich názoru studenti pouze koukají na filmy a 

akorát se vyhnou vyučování. Ovšem i zde je nutné 

podotknout, že je již na mladších studentech, jak čas 

strávený na recepci využijí.  
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Převážná část studentů je ale velmi spokojená s výukou, 

především s hodinami jazyka anglického a ekonomickými 

předměty a s organizací školních akcí. Přesto by rádi 

uvítali změnu přístupu některých pedagogů. „Chtějí, 

abychom pokaždé vyjádřili svůj názor, ale stejně je 

nezajímá a ani na něj neberou ohled.” 

Z názorů našich maturantů jsme zjistili, v jakých 

oblastech škola prosperuje a kde má naopak své 

“mouchy”. Teď už pouze záleží na tom, zda si z toho 

třeba i vedení naší školy něco vezme, nebo ne. Určitě by 

nebylo na škodu, kdyby se nad některými věcmi 

zamysleli jak studenti, tak učitelé. 

 

Monika Kopová 

 

 

 

 

 

Věříme, že jste si dobře početli a budete netrpělivě 

očekávat další školní občasník. Své podněty ke zlepšení 

či jiné nápady pro další čísla, prosíme, posílejte na e-mail 

na casopis@edusum.cz.  

Vaši redaktoři 


