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Jaro 2021, vykročme pevně po nové cestě… 

Konečně zima odchází a dává sbohem své vládě. Sluneční paprsky začínají hladit 
krajinu a zpívat svou píseň znovuzrození. Je tu další etapa nových květů, lístků, 
svěžího vzduchu, teplých dnů, příjemného vánku a zeleně kolem nás. 

Neznám nikoho, kdo by toto období neměl rád, kdo by na něj po dlouhém 
zimním období nečekal. Zahrádkáři se rozběhnou na svá políčka a vesele 
pohladí zem, aby jim letos zase dala, co již po tisíciletí lidem dává. Zavoní 
grilovaná masa, rozzvučí se tóny písní veselých „vítačů“ jara, kolem nás se 
rozběhne nový život. Ten koloběh, který nikdo a nic nezastaví. 

Jak taková slova zní libozvučně a optimisticky, kéž by opravdu vše tak mohlo 
být.  Však jaro poznamenáno jest už dlouhý rok starostí o zdraví, starostí  
o život. Svět se semknul v boji proti neviditelnému nepříteli, ale nepříteli 
s nedozírnými následky. Už je to dlouhý boj a naše přání je, aby jaro bylo zase 
jarem, léto létem a lidé si mohli beze strachu podat ruce, obejmout se  
a neskrývat se za maskou roušek. Už je to dlouhé, vydržme však a příští jaro 
zase jarem třeba bude. Hledejme optimismus a hledejme sílu.   

Jaro je tady, nasajme vůni nového života a vykročme pevně po nové cestě.  
I když budeme kráčet pomalu, věřme, že nás dovede do cíle. 
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Pandemie COVID-19 je tu pořád s námi jako před rokem 

Je to rok, co jsme v časopise psali o pandemii Covid-19, o distanční výuce, 
o problémech, které nastaly… a jsme na tom stále podobně, ba co více, jak se 
vše protahuje, zmizeli nám žáci z učeben, z dílen, ze zahrady z pokojů na 
domově mládeže. Utichl hlahol na chodbách, osiřela jídelna, bufet, kavárna. 
Obchody mají zamčené dveře a děti se znají více z obrazovek a rostou a stárnou 
s myší v ruce při distanční výuce, zkoušení na dálku, odevzdávání vytvořených 
prací a bloudění po informacích na internetu.  

Máme sestavit časopis, ale není o co se opřít. Akce zamrzly, s nikým se nedá 
nikam jít, nic prožít, nic zhlédnout, nikde si zasoutěžit. Jako by žáci neexistovali, 
jako by se vše zastavilo. A přesto jedeme dál a učitelé mají každé dopoledne  
o zábavu postaráno, pak nastoupí na přípravy na další den, mají své rodiny, 
děti, příbuzné a zase kolotoč opravování a kontroly prací, které zadali a někteří 
vzorní žáci je odevzdali. Ti nevzorní, dříve byli většinou vzorní, ale únava  
a monotónnost denního online vyučování je vrhla do světa apatie.  Vychovatelé 
připravují domov mládeže na případný nástup aspoň některých žáků. 

Pak maturity, závěrečné zkoušky… Kapitola sama pro sebe, jak to letos bude? 
Velký otazník na konci jednoduchého souvětí podřadného. Jaký to oxymorón. 
Souvětí, ač podřadné, ale nad vše důležité.  

Nakonec jistě řešení bude. Dotkne se všech a i v tomto buďme optimisty. Přece 
těm našim žákům chceme dát, co je v našich možnostech. A oni nám dokáží, že 
na to mají a že překážka je k tomu, aby se překonala.   

Držíme palce všem maturantům a žákům při závěrečných zkouškách.   

 

 

 

 

 



4 

 

Naše škola v médiích 

I přesto, že se zdánlivě život na škole zastavil, zájem médií a televizních 
produkcí o SOŠ Jarov je značný. Máme jim co nabídnou. Moderní dílny, 
perfektně udržovanou zahradu, vybavené skleníky, zkušené pedagogy a praxe 
znalé učitele odborného výcviku, šikovné žáky a v neposlední řadě vedení školy  
a vedoucí pracovníky, kteří tuto aktivitu vítají a podporují. Ředitel školy, 
zástupci, vedoucí učitelka i někteří zaměstnanci jsou každou chvíli, jak jen to je 
možné, na obrazovkách televizních společností, na rozhlasových stanicích nebo 
v novinách, či časopisech. Zaznívají témata maturit, složitosti situace 
odborného školství nebo odborné praxe žáků, či zahradnických dovedností a 
rad. Televize si na škole podávají ruce, i když nemáme plný provoz. Snažíme se 
mediím vyjít vstříc a poskytnout vše k natočení zajímavých vstupů, které ukazují 
naše prostory a naše možnosti, jak v dílnách, v učebnách, tak i ve školní 
botanické zahradě. 

Příkladem jsou z poslední doby příspěvky v pořadu Rady ptáka Loskutáka nebo 
vstupy ve vysílání Sama doma, v televizních novinách, přímý vstup z Veletržního 
maratonu redakce TZB-Info, Události a komentáře, 90´ ČT24, TN CZ, Snídaně 
s Novou a články v periodickém nebo odborném tisku. Máme opravdu co 
nabídnout a o čem hovořit. Zájem je o nás velký. 
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Stavět zeď on-line nenaučíme. Zákaz odborného 
výcviku nedává smysl, zní z učňáků 

 (Ukázka z on-line deníku Aktuálně.cz v lednu 2021) 

 
Ve výčtech toho, co všechno napáchá pandemie a lockdown mezi prvňáky, 
deváťáky či maturanty, se trochu zapomnělo na učně. Polovinu jejich výuky 
přitom tvoří odborný výcvik, který ale neprobíhá - na dálku ho dělat nelze a 
prezenčně ho vláda zakázala. Letošní absolventi tak na své řemeslo téměř 
polovinu svého tříletého studia ani nesáhnou. 
 
Učňovské obory bývají tříleté, takže letošní absolventi zmeškali téměř polovinu 
odborného výcviku. Praktická výuka přitom tvoří polovinu veškerého studia, 
obvykle se střídá týden teorie v učebnách a týden výcviku v dílnách či praxe u 
zaměstnavatelů. 

"Odborný výcvik, při kterém se mají žáci učit především manuální dovednosti, 
přes počítač učit nelze. Málokdo ze žáků má doma špičkově vybavenou dílnu 
nebo soustruh," upozorňuje například Miloslav Janeček, ředitel Střední 
odborné školy na pražském Jarově, v níž se vzdělává 763 učňů. 

Učitelé odborného výcviku posílají podle něj žákům nejrůznější videa, 
prezentace a manuály, což ale bývá spíše součástí odborných předmětů v rámci 
teoretické výuky. "On-line se prostě zedník postavit zeď nenaučí, instalatér 
usadit vanu a umyvadlo také ne, květinář-florista kytici neuváže," dodává… 

Celý článek na www.skolajarov.cz 
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stavet-zed-nejde-naucit-on-line-zni-z-
ucnaku/r~1987d940662911eba7deac1f6b220ee8/ 

 

http://www.skolajarov.cz/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stavet-zed-nejde-naucit-on-line-zni-z-ucnaku/r~1987d940662911eba7deac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stavet-zed-nejde-naucit-on-line-zni-z-ucnaku/r~1987d940662911eba7deac1f6b220ee8/
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K odpočinku a relaxaci – jarní hádanky 
 

1. Každý na to kouká, civí. Na jaře se dějí divy – rozkvete vždy jeden pán. Víte který? 

2. Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule rozkvétají ... 

3. Na nevelkém stonečku spousta žlutých zvonečků. Každý z nich má k jaru klíč. Copak je to? 

4. Ve své sytě žluté kráse pampelišce podobá se. Nápověda pro Bělu: „Jsou to květy ...!" 

5. Trojdílná sukýnka bílá a malinká, nosí ji panenka, má jméno ... 

6. Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká? Uprostřed máš sluníčko, okolo běličká. 

7. Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá koule  
z oblohy. 

8. Šli dva Šlitři. Kolik jich šlo? 

9. Pan Dlouhý bydlí v pětadvacátém poschodí. Každý den, vyjma sobot a nedělí, sjede ráno 
výtahem do přízemí a jde do práce. Večer, když se vrací, vyjede do čtyřiadvacátého poschodí 
a to jedno patro vyjde vždycky pěšky. Proč vystupuje ve čtyřiadvacátém poschodí, a ne  
v pětadvacátém? 

10. Hřeben střechy směřuje od západu k východu. Sedne na něj holub a snese vejce.  
Na kterou stranu vejce spadne pravděpodobněji, na severní nebo na jižní? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení: 1. tulipán 2. bledule 3. petrklíč 4. podbělu 5. sněženka 6. sedmikráska 
7. sluníčko 8. dva Šlitři 9. pan Dlouhý je trpaslík a nedosáhne na knoflík do 
pětadvacátého poschodí 10. ani na jednu, holub nesnáší vejce, to je výhradně 
starost holubic. 
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Karel Čapek – Nejsou špatné pravdy…. (dokončení v tajence) 

 

 

 

Navzdory všemu je podzim  

v naší školní botanické 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. 
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Navzdory všemu je jaro krásné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© M.V. 2021 


