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MÁME PRO VÁS PODZIMNÍ SPECIÁL! 

Milí čtenáři, podzim je v plném proudu a 

tak vám přinášíme náš podzimní speciál se 

spoustou článků, rozhovorů, fotek a nových 

aktivit které jsme pro vás za říjen 

připravili 

Vaše 4.C 

Příběh blechy. 

Moje maminka mě nakladla spolu s  

mými stovkami bratříčků a sestřiček.  

Prvně jsem byl jen bílé vajíčko o veli 

kosti 0,6-0,7 mm. Nejspíš se na mě ma- 

minka asi naštvala, jinak nechápu, proč  

jsem se naráz místo mezi chlupy ocitl v  

jakémsi teplém pelechu. Občas jsem zahlédl  

bratry a sestry, které se již po 5 dnech začali  

líhnout z larvy. Já jsem si počkal nejdéle, celých  

16 dní. Poté jsem se teprve stal krásným – chlupatým, červovitým a beznohým. 

Bohužel moje krása měla také nevýhody. Narostlo mi ústní ústrojí a musel jsem se 

začít živit, ne moc chutnými věcmi…. Zaschlou krví, výkaly mé matky a jejích 

příbuzných či kamarádek. Bohužel i tahle krása byla pomíjivá, po 6-12 dnech 

vymizela a já se stal kuklou. Vytvořil jsem si kokon a rozhodl se během 10 dnů 

vyspinkat do krásy. Když jsem se pak vzbudil, téměř jsem se nepoznal. Byl jsem 

silný, zmohutněl jsem, narostli mi nožky a celkově jsem byl prostě nádherný. 

Připadalo mi jako bych těch 10 dní strávil v posilovně. Na nohou jsem měl úžasné 

zahnuté drápy a najednou jsem uměl skákat tak strašně vysoko. Mohl jsem opět 

vyskočit na našeho rodinného hostitele a trávit čas s rodinou. Byl jsem jako 

astronaut, ale lepší protože prožívám přetížení 25x vyšší než oni. Taky jsem ochutla 

nejlepší jídlo na světě – krev našeho Alíka. Můj život byl krásný. Všechny blešice na 

Alíkovy mě chtěli a já neodmítal. Stvořil jsem tisíce potomků. Všechno bylo 

dokonalé než nám někdo do našeho krvavého drinku přimíchal midoklaprid a můj 

život tragicky skončil. 

Autoři: Míša Švejdíková, Simča Zámečníková 4.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše příspěvky jsou 

vítané! 

Chtěli byste se podílet 

na tvorbě našeho 

časopisu? Rádi píšete, 

kreslíte či fotíte? 

Chtěli byste zpětnou 

vazbu? 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! 

Říjen 2018 
3.číslo 
 



~ 2 ~ 
 

Veterináři z města zavítali k nám do školy! 

Jak se u nás cítí veterináři z praxe? Proč se rozhodli svůj volný čas věnovat zrovna učení? Jaká 

je realita za zdmi školy? Jak moc se škola za ty roky změnila? Na to vše vám odpovíme 

v následující sérii rozhovorů s veterináři. 

Vaše oblíbená barva? 

Modrá 

Oblíbený film/herec-čka/hudba? 

Filmy s historickou tématikou – např. 

Statečné srdce, Troja 

Oblíbená herečka - 

Marlène Jobertová 

Hudba – taneční hity 40. let   

Nejméně/Nejvíce oblíbený předmět 

(během vašeho studia)? 

Nejvíce všechny odborné předměty 

Nejméně matematika, fyzika, chemie 

Pracoval jste i v jiném oboru? 

Ne. 

Co máte nejraději na naší 

veterince ? 

Atmosféru ve škole. 

Máte nějaké zážitky/vzpomínky 

z vašeho středoškolského života? 

Při písemce z branné výchovy jsem si 

sundal plynovou masku – atombordel   

 a profesor mi řekl, 

že jsem právě 

padl v boji. 

 

 

Jak dlouho učíte na naší škole? 

19 let 

Baví Vás výuka studentů? 

Ano, jinak bych to nedělal. 

Jak vnímáte vývoj veteriny? 

Myslíte, že se posunula? Jak se vám 

líbí v současnosti? 

Vážím si současné paní ředitelky, 

kam dokázala posunout školu za 6 let. 

Jaké Vás baví sporty? 

Lyžování, golf  
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Jak Vám to jde s golfem? 

Tak pilně trénuji, až jsem si udělal 

golfový loket. Tří ranovou jamku jsem 

zahrál na 2 údery a tomu se říká 

Eagle.   

Zajímavá příhoda z praxe? 

Když jsem byl na očkování proti 

vzteklině, kvůli vzteklému netopýrovi. 

Chcete něco sdělit studentům?  

Ať se učí, protože jednou jsem nechal 

u maturity propadnout studentku a 

pak jsme se dozvěděli, že je to neteř 

pana hejtmana. Ale kdybychom to 

věděli tak by propadla z obávané 

Anesteziologie.  

 

Děkujeme panu doktoru za rozhovor a v dalším čísle se můžete těšit na rozhovor 

s panem doktorem Bubeníkem!  

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! Vybereme ty 

nejlepší a v dalším čísle je otiskneme! 

KONTAKT 

E-mail: tauferky@seznam.cz 

Facebook: fb.me/tauferky 

↑ Když tvůj pes vypadá víc drsně než ty  

 Foto: Irča krčmová, 4. C 

↑ Když otevřete oči dokořán a budete chvíli 

naslouchat, zjistíte, že i kostra má duši, 

protože „oko do duše okno.“ 
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Lípa- strom Svobody, symbol české státnosti  

Přes tisíc Stromů svobody bude vysazeno na podzim. 

Zdobit budou města v Česku, Evropě, USA i Novém 

Zélandu 

Díky kampani Stromy svobody 1918–2018 Nadace 

Partnerství bude vysazeno během října nejméně 

tisícovka nových Stromů svobody. Ty budou lidé sázet 

na připomínku letošního staletého výročí 

Československa.  

Jak se naše škola dozvěděla o možnosti vysadit 

lípu- strom svobody? 

Informace jsme dostali od Klubu ekologické výchovy, 

akci však organizuje Nadace partnerství. 

Podílela se škola na podobné akci už v minulosti? 

Nemáme zprávy o tom, zda vzrostlé stromy v našem 

areálu byly vysázené při podobné příležitosti, ale 

zhruba před pěti lety byl na školním nádvoří vysazen 

dub korkový, jako strom partnerství naší školy 

s francouzskou školou v Neracu.  

Chtěla byste v souvislosti s vysazením lípy 

vzkázat něco studentům naší školy? 

Milí žáci, investicí 5 korun jste si zakoupili 

„kousíček“ naší lípy Svobody. Všichni asi shodně 

vnímáme, že jeden osamocený lístek ze stromu nic 

neznamená. Teprve když se všechny lístky dají 

dohromady, vytvoří 

krásný strom. Zrovna 

tak je potřeba, abyste vy 

sami nežili izolovaně  

,byli empatičtí i 

tolerantní ,nezajímali se 

jenom sami   o sebe, ale abyste byli schopni 

spolupracovat s ostatními . Teprve tak můžete vytvořili 

dobrý kolektiv ve škole i zdravou společnost v našem 

státě.  

Děkujeme za poskytnuté informace a rozhovor paní 

inženýrce Dvořákové.

Autor fotek: Markét Večeřová 4.C 
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Jsme TŘETÍ!  

Čtyřčlenný tým studentů naší školy, ale proč ta anonymita? Tak tedy Kačka 

Nováková, Barča Davidová, Míša Švejdíková ze 4.C a Bára Štachová ze 4.A se na tři 

dny ulili ze školy a vyhráli nám krásné třetí místo v Poháru veterinárních škol ČR. 

Je to vůbec poprvé v historii naší školy co se umístila. A tím to nekončí, máme pro 

vás výpověď celého týmu, takže můžete aspoň kousek nakouknout do dění v Praze. 

 

Za náš tým bych vám chtěla trochu přiblížit 

naši akci v Praze. Na tuto pouť jsme se 

vydaly s nadšením, ale také s drobnými 

obavami, které byly však po prvním 

soutěžním dni zažehnány. Všechny jsme si 

tenhle výlet užily, získaly jsme spoustu 

nových zkušeností, zážitků i přátel 

z ostatních škol. 

Kačka Nováková 4.C

↑ Profesionálové vytvářejí otiskový  preparát 

↑ 3. místo je naše! 

↑Náš tým společně s budoucí paní ředitelkou. 
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Říjen 2018 
Co se v říjnu událo? No s maličkým zpožděním jsme vydali 

zářijové číslo, naše milované krávy se dočkaly pečlivé manikúry 

a taky jsme se umístili na krásném třetím místě v poháru 

veterinárních škol z ČR. Navíc nám konečně začal ten pravý 

podzim a počasí si můžeme jen chválit tak neseďte na zadku a 

běžte se někam projít! 

Dále bychom vám chtěli oznámit, že hledáme nějaké schopné a 

zodpovědné redaktory, kteří by po nás převzali práci v časopise. 

Jsme už ve čtvrťáku a času máme i tak pomálu, nemluvě o tom co 

se bude dít na jaře. Časopis potřebuje hlavně lidi zodpovědné, 

kteří si udělají čas, i když se jim dvakrát nebude chtít a taky 

by měli mít trochu chuť psát. Zatím si to promyslete, více se  

dozvíte v příštím čísle. 

Na závěr si trochu potrapte mozkové 

závity. Otázka zní:  

CO JE NA OBRÁZKU? 

 

Psí čumák 
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* * * 

Užívejte si 

krásných 

podzimních dní! 
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