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Perné chvilky soutûÏících.

V pátek 31. 5. 2013 se na jedovnické
‰kole uskuteãnil první roãník vûdomost-
ních soutûÏí ÏákÛ 5. roãníku - Malá
Cirsiáda. Této soutûÏe se zúãastnili Ïáci ze
základních ‰kol regionálního sdruÏení CIR-

SIUM. Utkali se ve znalostních soutûÏích
v ãeském jazyce, anglickém jazyce, mate-
matice a v‰eobecném pfiehledu. Celkem se
této akce zúãastnilo témûfi 40 ÏákÛ, ktefií
sv˘mi v˘sledky bojovali o body pro svoji
‰kolu, ta nejlep‰í poté získala putovní po-
hár, vûnovan˘ fieditelem Z· Jedovnice.

âást úkolÛ fie‰ili soutûÏící na notebo-
ocích a za pomoci interaktivních tabulí,
ãást klasick˘mi testy. Po seãtení v‰ech
v˘sledkÛ bylo na prvních tfiech místech
pofiadí následující: 1. Z· Jedovnice, 
2. ZS Sloup, 3. Z· Podomí. 

Vedení ‰koly by tímto chtûlo podûkovat
v‰em na‰im kolegyním 1. stupnû, které se
podílely jednak na pfiípravû a organizaci
této akce a pfiedev‰ím za pfiípravu ÏákÛ je-
dovnické ‰koly, ktefií dosáhli v˘born˘ch
v˘sledkÛ ve v‰ech oblastech. 
Mgr. Bc. Michal Souãek, fieditel Z· Jedovnice

Foto: archiv ‰koly

MALÁ CIRSIÁDA

NA KO¤ENCI BYLO RU·NO

ZNALOSTI OVù¤ENÉ 
V PRAXI

Nehráãi a zaãáteãníci soutûÏili v patování.

Neformální setkání podnikatelÛ, které
spojuje ãlenství v OHK Blansko
a Boskovice a jejich hostÛ, se konalo ve
ãtvrtek 20. ãervna v areálu golfového
hfii‰tû Sokrates Golf & Country Club
Kofienec. Pro podnikatele aktivnû hrající
golf byl vypsán turnaj na 9 jamek. Pro
nehráãe a zaãáteãníky byla vypsána sou-
tûÏ v patování a turnaj  Texas Scramble.

Po celé odpoledne byl mimo skvûlé
poho‰tûní zaji‰tûn i bohat˘ kulturní pro-
gram. Probûhla módní pfiehlídka odûvÛ
a obuvi Ivo Lizny, svatebních ‰atÛ paní
Rii Schnirchové, ukázka líãení kosmeti-
kou Mary Key, pfiedstavilo se Vinafiství
Volafiík z Mikulova, pfiijela Eva a Va‰ek
·evãíkovi, ktefií i zazpívali, své umûní
nám pfiedvedl kulturista z ASK Blansko
Luká‰ Mrázek. Vystavoval zde své vozy
Hyundai Boskovice a Auto Activity
z Blanska. âAD Blansko pfiedvedlo svÛj
Krasobus.

I kdyÏ se setkání koná ve sportovním
areálu, hlavním cílem není sportovní
v˘sledek, ale udrÏování pravideln˘ch
kontaktÛ a navazování nov˘ch.
FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text: Jaroslav Parma, RePo
Foto: Renata Kuncová Polická

SoutûÏ První pomoci na OA a SZd· Blansko.

Nedílnou souãástí v˘uky pfiedmûtu
První pomoc na OA a SZd· Blansko je
absolvování ‰kolního kola v soutûÏi
První pomoci, jehoÏ vítûzové se dále zú-
ãastní celorepublikové soutûÏe v Mladé
Bfii‰ti u Jihlavy. 

Vzhledem k tomu, Ïe máme na ‰kole
celkem tfii obory a to Zdravotnického 
asistenta, Ekonomické lyceum a Ob-
chodní akademii, organizujeme soutûÏ
pro v‰echny tfiídy 1. roãníkÛ. Nûkdo
mÛÏe namítnout, Ïe Ïáci Obchodní aka-
demie a Ekonomického lycea jsou zne-
v˘hodnûni oproti ÏákÛm ze zdravotnic-
kého oboru. Proto hodnotíme obory
zvlá‰È. Nûkdy v‰ak Ïáci Obchodky
a Ekonomického lycea pfiekvapí tím, Ïe
jejich zásahy na stanovi‰tích jsou srov-
natelné s v˘kony zdravotnického 
asistenta. 

z rány na rameni a postupnû upadá do
‰oku. 

DruÏstva pod vedením velitele musí
umût rychle zasáhnout, zavolat RZP,
mluvit s dispeãerkou, uklidÀovat zranû-
né, obvazovat anebo resuscitovat.
MÛÏeme konstatovat, Ïe v‰ichni zúãast-
nûní by dokázali poskytnout adekvátní
první pomoc a tím zachránit lidsk˘ Ïi-
vot. A o to tady jde pfiedev‰ím. 

O vãasn˘ zásah, pfiivolání RZP a umû-
ní komunikovat s postiÏen˘m. To v‰e si
mohli Ïáci 1. roãníkÛ OA a SZd·
Blansko vyzkou‰et. Nezb˘vá neÏ dodat,
aby se s tûmito situacemi setkávali co ne-
jménû. Hlavnû v ãase nadcházejících
prázdnin, kdy jak víme, ze statistik vzni-
ká vût‰í nárÛst úrazÛ zejména dûtí. 

Mgr. Eva Paseková
Foto: Mgr. Eva Tichá

Letos se Ïáci set-
kali 27. ãervna s reál-
n˘mi situacemi jako
je sráÏka na koleãko-
v˘ch bruslích, pora-
Ïení dÛchodce, jenÏ
venãil psa, podnapilí
mladiství nebo mani-
pulace s pyrotechni-
kou. V‰echny situace
jsou reálnû namasko-
vané, takÏe stfiíká te-
penná krev, na l˘tku
je patrná rána kous-
nutím od polekaného
psa a utrÏené prsty
od vybuchlé petardy
se ledabyle povalují
v okolí ne‰tûstí, za-
tímco jejich „maji-
tel” dál ztrácí krev

Blansko a okolí

Ve tfiídách, které jsou uÏ v‰echny vyba-
veny dataprojektory, se mohli formou pre-
zentací seznámit s akcemi pofiádan˘mi
‰kolou: zahraniãní v˘jezdy studentÛ pofiá-
dané vût‰inou v rámci rÛzn˘ch projektÛ,
práce studentÛ, ostatní aktivity jako repre-
zentaãní plesy, sportovní aktivity, kurzy,
mimo‰kolní aktivity...

V laboratofii chemie Mgr. Eva JakubÛ
s vybran˘mi, pro pfiedmût zapálen˘mi,
studenty pfiedvádûli vefiejnosti pokusy, v˘-
robu m˘dla, rÛzn˘mi chemikáliemi barvi-
li plamen – bylo se na co dívat.

Nová experimentální uãebna, vybudova-
ná v rámci projektu Experimentální uãebna
pro v˘uku pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ, se
stala královstvím Mgr. Miroslava Tesafie,
kter˘ se sv˘mi studenty nachystal mnoÏství
mûfiení provádûn˘ch pomocí senzorÛ
Pasco, jejichÏ v˘sledky je moÏné vyhodno-
covat a zpracovávat pfiímo na poãítaãích.

V dal‰ích uãebnách byly postupnû pre-
zentovány humanitní pfiedmûty, v˘uka ja-
zykÛ, ale i tûlesné v˘chovy. V humanitní
uãebnû se náv‰tûvníci mohli vnofiit do 
ukázek z minul˘ch v˘stav, které byly po-
staveny na souznûní obrazu (Památné
stromy, Staré domy) a autorského slova.

Mnozí se také zaãetli do studentsk˘ch
básní, povídek a neotfiel˘ch úvah, jak je
do ‰kolních almanachÛ pfiiná‰el ãas. Kdo
chtûl, pfiispûl vûtou ãi dvûma k pfiíbûhu
v TvÛrãí dílniãce, aby si tak vyzkou‰el
svou pfiedstavivost a sílu vlastního slova.

Náv‰tûvníci mohli také zhlédnout v˘-
sledky práce studentÛ z hodin dûjepisu.

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe pfii kulat˘ch
a pÛlkulat˘ch v˘roãích odhalí na ‰kole
desku nûkterá populární osobnost, která
na ‰kole nestudovala. Letos to byla pa-

ní Naìa Konvalinková, která se své úlo-
hy zhostila s nadhledem a noblesou.
I beseda, kterou pak uspofiádala v budo-
vû pro vefiejnost, se setkala s velk˘m 
ohlasem. Bylo to pfiíjemné vyprávûní,
upfiímné a bezprostfiední.       

Souãástí oslav bylo i otevfiení geopar-
ku, které uvedl Jifií Koumar, a ve svém
projevu pfiipomenul aktivity ‰koly zamû-
fiené na environmentální v˘chovu. Vût‰ina
hostÛ po prohlídce zamífiila do 4. roãníku,
kde bylo pfiipraveno obãerstvení. Star‰í
roãníky vzpomínaly na léta strávená v bu-
dovû, kdy zde sídlila Z·, ti o nûco mlad‰í
mûli vzpomínky svázané s léty stráven˘mi
v M· a nejmlad‰í vzpomínali na svá gym-
naziální léta.

Cel˘ den uplynul velmi rychle a v pfií-
jemné atmosféfie. Za to patfií dík v‰em
kolegÛm, ktefií se podíleli na pfiípravû,
studentÛm, ktefií se chopili úlohy prÛ-
vodcÛ, vystoupili s kulturním progra-
mem nebo pomáhali s prezentací odbor-
n˘ch pfiedmûtÛ. 

Vyuãující Gymnázia 
a Matefiské ‰koly Rájec-Jestfiebí

Foto: archiv ‰koly

Oslav se zúãastnila také paní Naìa Konvalinková.

Gymnázium v Rájci-Jestfiebí bylo zaloÏeno v roce 1993. Letos to bude tedy 20 let, co do jeho lavic zasedli první stu-
denti (také 15 let, co ‰kolu opou‰tûli první maturanti). U pfiíleÏitosti oslav studenti primy a sekundy pod vedením na‰í b˘-
valé studentky Terezy Dostálové nacviãili divadelní pfiedstavení a Mgr. Miroslav Tesafi zorganizoval jiÏ 3. roãník turnaje
v Kubbu. 8. ãervna se konal také den otevfien˘ch dvefií. Od ranních hodin se ve ‰kole zaãali scházet b˘valí studenti a ko-
legové, aby si pfii‰li zavzpomínat, a byli pfiekvapeni, jak se ‰kola zmûnila od doby, kdy ji opou‰tûli.

OSLAVY 20. V¯ROâÍ

Ing. Lubomír Toufar pasuje novou ãtenáfiku.

Ve stfiedu 12. 6. 2013 probûhlo
v dûtském oddûlení Mûstské knihov-
ny Blansko vítání ÏákÛ 1. tfiíd blanen-
sk˘ch základních ‰kol do fiad ãtenáfiÛ
„UÎ JSEM âTENÁ¤”. Nové malé
ãtenáfie ze Základní ‰koly v Blansku

na Salmovû ulici, jak zachycují foto-
grafie Ladislava Krále, „pasoval” sta-
rosta mûsta Blanska Ing. Lubomír
Toufar. 

Mgr. Pavel Pfiikryl, 
fieditel Mûstské knihovny Blansko

UÎ JSEM âTENÁ¤

2. ROâNÍK 100FKY 
RÁJECKÉHO GYMPLU

Zastávka u Skalního ml˘na.

V pátek 21. 6. se více neÏ dvû desítky
studentÛ a vyuãujících z rájeckého gym-
názia zapojily do cyklistické akce
100fka rájeckého gymplu. Úãastníci, bû-
hem jízdy na kolech, která má ‰kola
k dispozici a v dresech, které splÀují
v‰echny podmínky bezpeãného provozu
na komunikacích, nav‰tívili spoustu obcí
v Jihomoravském kraji i Olomouckém
kraji. 

Zku‰en˘m a trénovan˘m cyklistÛm to

moÏná pfiijde málo, ale je potfieba si 
uvûdomit, Ïe úãastníky byli studenti,
ktefií se nevûnují cyklistice a jízda na ko-
le pro nû byla v˘zvou. Pokofiili sto kilo-
metrÛ a pfií‰tû uÏ pojedou pro radost
z pohybu a potû‰ení z krásné pfiírody. 

Ing. Stanislav La‰tÛvka
fieditel Gymnázia a Matefiské ‰koly 

Rájec-Jestfiebí a úãastník 
2. roãníku 100fky rájeckého gymplu 

Foto: archiv ‰koly


