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Ten vánoční čas… 

Už je tu zas, ten vánoční čas. Krásné sváteční dny adventu, vůně pečiva, hojnost 
jídla pití, chvíle odpočinku, úklidu, balení dárečku, vzpomínka na své blízké.  
To vše je Vánocům tak blízké. 

Letos toto roční období však poznamenává pandemický „darebák“ COVID. A tak 
nás zahalil do roušek, uzavřel obchody, restaurace, zrušil tradiční stánky  
a vánoční stromy osiřely v tichosti svých náměstí bez hudby, hlaholu mračen 
zvědavců a cvakání fotoaparátů cizinců. Žádný velký ohňostroj nerozřízne jen 
tak noční oblohu, františek neprovoní ulice vesnic ani měst. 

Je to jiné. Tiché, smutnější, nevánoční. Jeden po druhém se dívá, zda náhodou 
mu rouška nespadla z nosu, začíná shon, jen abych chytil očíslovaný košík 
v prodejně, vystál frontu na poštu v tom správném rozestupu, nezapomněl 
objednat dárek v e-shopu a očekával jeho příchod, tlačil se před zásilkovnou 
nebo balíkovnou. A kde mám desinfekci, nezapomněl jsem si umýt ruce? Jejda, 
tamhle ten pokašlává. Kdo si v blízkosti kýchnul, proč asi? Proč ta paní smrká  
a nemá teplotu? To jsou starosti letošních Vánoc. Snad jen těch letošních. 

Tak šťastné a veselé…, vlastně spíš klidné a zdravé Vánoce! 
            M.V. 
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Malý „pozdrav“ pro Klokánek v Hostivicích od SOŠ Jarov 

Protože koronavirová opatření dorazila i do školství a omezila provoz 
jak v učebnách, tak i na domově mládeže, tak jsme se jako vychovatelé pustili  
i do jiné prospěšné práce. Pomoc na naší botanické zahradě při zakázce  
na výrobě vánoční dekorace nebo úklidu a vyklizení původního skladu,  
kde se nacházelo dost věcí na likvidaci, ale i množství vyřazených dek  
a polštářů, připravených na pomoc jiným.   

Rozhodli jsme se, že poskytneme po poslat „ježíškovskou“ zásilku pro děti 
v Klokánku v Hostivicích. A tak 21. 10. jsme ve spolupráci se školou odvezli  
do Hostivic několik plných krabic dek a polštářů a přejeme všem dětem,  
aby se jim pod nimi zdály jen krásné sladké vánoční sny.    
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Řemeslo je cool…, pokračujeme dál 
obor Tesař a obor Malíř a lakýrník 

Tak po úspěšném natáčení projektu Řemeslo je cool na naší škole Jarov u oborů 
Zahradník a Strojní mechanik – zámečník, byly natočeny další dva obory. 
Tesař a Malíř a lakýrník. Průvodci pořadu provází diváky a zájemce o dané 
obory našimi dílnami a pod vedením učitelů odborného výcviku si sami 
„sáhnou“ na řemeslnou práci se zajímavými nástroji a krásným materiálem.  
 
Nová videa můžeme opět zhlédnout na stránkách www.remeslojecool.cz. Nebo 
na našich stránkách školy www.skolajarov v sekci „Natočili a napsali o nás“. 
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Schola Pragensis 

Od 26. do 28. 11. 2020 probíhal 25. ročník veletrhu vzdělávání, přehlídek  
a nabídek pražských škol Schola Pragensis, který byl také poznamenán 
omezeními a epidemiologickou situací. Veletrh se konal online. Portál 
vytvořený Magistrátem hl. m. Prahy pomohl všem pražským školám  
se prezentovat. 

Ač jsme se těšili na setkání se všemi zájemci o studium, zákonné zástupce, 
přátele a kamarády, tak jsme byli rádi, že se nám podařilo poskytnout všechny 
potřebné informace aspoň formou online i na stránkách naší školy.   
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Dny otevřených dveří ONLINE 

Podobně jako Schola pragensis jsou zatím koncipovány i dny otevřených dveří. 
Aspoň ty prosincové se odehrály v duchu ONLINE. Na stránkách školy  
se objevily základní i rozšiřující informace o škole, o oborech a zajímavostech  
ze života v učebnách, na dílnách, na zahradě a volnočasových aktivitách. 

Protože se nakonec podařilo uvolnit i distanční výuku a pustit žáky na odborný 
výcvik nebo dokonce do učeben, tak učitelé toho využili a pustili se společně  
se žáky do projektu krátkých spotů a videí ze života na naší škole.  Postupně  
se krátká videa objevují na stránkách školy a facebooku. Jsou akční, přirozená  
a hlavně vychází ze samotných projevů žáků. A to je ten pravý nefalšovaný život 
školy. Bez nahraných scének, divadýlek, extra nastavených prezentací. 
Nadechnu se a jedu většinou na první dobrou. Start, jedem, stop, u mě dobrý!  

Točíme, na co se dá. Profi kamera, mobil, GoPro kamera. Z ruky, ze selfie tyče, 
stativu. Bez křeče, bez klapky, bez scénáře. Jdu a točím! Zcela přirozené, 
surové, a to je ono. 

Rychlý střih, přirozený zvuk, minimum titulků a hned na youtube, facebook, 
webovky. Ještě za tepla, ten den. Večer je to na světě, ale i ve světě.  

Na stránkách školy je průvodce po ONLINE dnech otevřených dveří. Zájemce  
se v daný čas může připojit k vybranému oboru nebo na domov mládeže  
a volně diskutovat. Myslím, že vzhledem k mnoha informacím, které jsme dali  
na webovky k dispozici, bude diskutujících a dotazů o to méně. Ale ta možnost  
tu stále je, dokud se nebudeme moci se zájemci setkat osobně. 

Snad už to bude brzo! Avšak záleží to na nás všech.  
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Konec nudným chlebíčkům 

Pořádáte posezení ve sváteční den a chcete připravit něco na zub? Nemáte čas 
na vaření, ale přesto chcete udělat dojem? 

Zkuste překvapit zdravými svačinkami, které úžasně vypadají, a nebudete mít 
téměř žádnou práci! 
 

Hrátky s ovocem 
Ovocné mísy na stole 
si návštěva většinou 
nevšimne. Pokud před 
ni ale položíte talíř 
s ovocnými špízy, 
zaručeně neodolá. 
Budete potřebovat 
pouze ovoce (čím více 
barev, tím lépe), špejli 
a pár minutek času. 
Tato zdravá svačinka 
úžasně vypadá a ještě 
lépe chutná. 

 
Obyčejné obložené zeleninové mísy jsou nuda 

Jídlo, které je krásně 
naaranžované, dělá dojem, 
že jste s jeho přípravou 
strávili spoustu času.  
A přitom stačí nakrájet 
zeleninu na tenké proužky  
a doprostřed umístit 
mističky s dipy. Skvěle 
poslouží třeba nivová 
pomazánka, rajčatové pyré, 
česneková pomazánka  
a další dobroty, které  
zakoupíte v lahůdkářství. 

Zdroj: https://www.vanocni-darky.cz/konec-nudnym-chlebickum-vime-s-jakymi-snadnymi-jednohubkami-udelate-dojem/ 
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