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Nesem vám noviny, z betlémské 

krajiny! 

K teplému kakau a zimním večerům vám 

přinášíme čtvrté číslo! Přejeme hezké 

počtení. 

Vaše 4 .C 

Kapka poezie 

Antrax 
Bambusová tyčka, 
stačí jen chvilička. 
Jak dostane se do těla, 
tak tvůj osud zpečetila. 
Krev vytéká ze všech otvorů 
a spóry tvoří na vzduchu. 
Pak do půdy se dostane, 
úlohu svou zastane. 
Antraxové distrikty, 
vynesou ti verdikty. 

Autor D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše příspěvky 

jsou vítané! 

Chtěli byste se 

podílet na tvorbě 

našeho časopisu? 

Rádi píšete, 

kreslíte či fotíte? 

Nebo jen máte nápad 

na zlepšení naší 

tvorby? Pak stačí 

vhodit svůj výtvor 

nebo návrh do 

schránky VEMENO. My 

ji před vydáním 

nového čísla 

vybereme a nejlepší 

práce otiskneme! 
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Výslech našich vyučujících veterinářů. 

 

 Pro čtvrté číslo jsme pro vás vyzpovídali pana doktora Kratochvíla, který už 

na škole neučí, ale stále je součástí naší veterinární rodiny, kterou provází již 

necelých 30 let.

 Vaše oblíbená barva? 

Modrá 

Znamení dle zvěrokruhu? 

Střelec 

Oblíbené zvíře? 

Koně a kočky 

Oblíbený film/herec-čka/hudba? 

Můj oblíbený herec je Robert Redford   

a herečka Elizabeth Taylor. 

Film: Smrt v Benátkách 

 

Vaše životní motto (pokud máte)? 

Nikomu nevěř. 

Nejméně/Nejvíce oblíbený předmět 

(během vašeho studia)? 

Nejvíce mě bavila biologie a nejméně 

tělocvik, místo toho jsem utíkal na 

jízdárnu. 

Co jste dělal po vysoké škole?  

Působil jsem jako obvodní doktor 

(veterinář) v Krušných horách. Později 

jsem pracoval jako mistr v brněnském 

pivovaru. Nakonec jsem začal učit u 

nás ve škole. Hned po prvním roce 

jsem se stal třídním učitelem a dalších 

20 let jsem působil také jako zástupce 

ředitele školy. 

Co máte nejraději na naší 

veterince ? 

Studenty i studentky, každý rok jiní 

a přitom stále stejní. 

Nejlepší hláška/situace z hodin, 

kterou si pamatujete? 

Bylo jich hodně. Vzpomínám na 

situaci o jarních prázdninách, kdy 

studenti přijeli do školy, protože o 

nich nevěděli. 

Taky mám fotku z chmelu, kde mě 

vyfotili studenti s chmelovým věncem, 

jak stojím na chmelnici jako král. 

Jak dlouho učíte na naší škole? 

27 let, nastoupil jsem v září 1990 
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Kdybyste mohl nastoupit na 

jakoukoliv školu znovu, vybral 

byste si znovu naši školu ? 

Určitě, protože máme super studenty. 

Jak vnímáte vývoj veteriny? 

Myslíte si, že se posunula? Jak se 

Vám líbí v současnosti? 

Vývoj se posunul velmi. I škola se 

posunula určitě. Otázka je kam?  

 

 

 

V technice a vybavení je rozdíl 

obrovský. Nelíbí se mi maturita 

z matematiky, a také že gymnázia mají 

výhody v chemii a biologii, což mi vadí. 

Podporuji intenzivní výuku cizích 

jazyků, jsou v dnešní době velmi 

užitečné. 

Chcete něco sdělit studentům? 

Mám vás všechny rád – i ty zlobivé. 

Bez nich by nebyla sranda :D

Chtěli bychom panu doktorovi popřát krásné svátky a brzké uzdravení, aby 

nás mohl opět učit a děkujeme paní Bubeníkové za poskytnutí fotografií.

 

  

FOTKY MĚSÍCE 

Rádi fotíte? Jste profesionálové nebo jen 

začátečníci? Nebo fotíte jen tak pro radost, 

ale rádi byste se o svá díla podělili? Stačí 

poslat vaši fotku na náš e-mail! Každý měsíc 

vybereme jednu, kterou otiskneme v dalším 

čísle! 

KONTAKT 

E-mail: tauferky@seznam.cz 

Facebook: fb.me/tauferky 

→ Když  si 

chcete hrát se 

svým psem, 

ale všude 

okolo je 

radioaktivita. 

←  Hluboce 

přemýšlející 

lachtan. 

Autor: Sabina 

Štveráková, 2.B 
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             Stužkovací večírek, 

        aneb ze čtvrťáků maturanti jest. 
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Loučíme se s naší paní ředitelkou a vítáme novou. 

30. listopadu 2018 jsme se rozloučili s naší milou paní ředitelkou Blaženou 

Kubíčkovou, která si odteď bude užívat zaslouženého důchodu. Zároveň vítáme 

novou ředitelku paní doktorku Havlovou, které bychom chtěli popřát spoustu 

úspěchů ve vedení naší školy. 

Vánoční tvoření
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Listopad&Prosinec 

2018 
Vzhledem k hromadícím se haldám učení a prázdninami zkrácenému 

prosinci, jsme se rozhodli sloučit listopadové a prosincové 

číslo. 

Chtěli bychom vás také povzbudit k vytvoření βtýmu, který po 

nás převezme tvorbu časopisu. Můžete přijít za kýmkoli z nás, my 

vám rádi dáme potřebné informace. 

Uvidíme se v roce 2019! 

Co je na obrázku? 
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* * * 

Za nasi redakci 
vam prejeme 

krasne a klidne 
proziti 

vanocnich svatku 

PF 2019 

&
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