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HC Sparta Praha 

 

 

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili akce Sparta středním školám".  
Kdy jsme navštívili zápasy, kde HC Sparta Praha hrála proti HC Dynamo 
Pardubicím, Pirátům Chomutov, HC Energii Karlovým Varům, HC Kometě Brno, HC 
Litvínovu, HC Vítkovicím Ridera, HC Olomouci, HC Ocelářům Třinci, HC Plzni, PSG 
Beranům Zlín a Bílím Tygrům Liberci.  

Tím bychom chtěli moc poděkovat Spartě a i naší škole, že nám to umožnila. 
Těšíme se na další sezonu.  

 

Michaela Štolbová 

Žáčková 
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Maturitní ples SOŠ Jarov 

Žáci školy i z domova mládeže se zúčastnili maturitního plesu. Podpořili maturanty 
u příležitosti jejich velkého dne. Všichni si to moc užili. Maturantům přejeme 
hodně moc štěstí a úspěchů při nastávající maturitě. 

 

 

 

 



4 

 

 
Cyklus primární prevence na DM - beseda s městskou policií 

Dne 25. února 2019 u chlapců i dívek na DM proběhla beseda s příslušníky 
Městské policie z Prahy 10. 

Policisté tentokrát věnovali pozornost prevenci sociálně patologických jevů. 
Předpokladem efektivní prevence je jejich přesná identifikace. 

 

Šikana – násilí v kolektivech  

Jde o dlouhodobé, opakované a úmyslné 
ubližování s cílem získat převahu nad 
obětí nebo ji zesměšnit či vyčlenit 
z kolektivu. 

Charakteristickým znakem je nepoměr 
sil. Mnohá jednání v rámci šikany 
nabývají skutkových podstat trestných 
činů. Jde např. o trestný čin § 146 
Ublížení na zdraví, § 171 Omezování 
osobní svobody, § 175 Vydírání. 

 

Extremismus  

Vyrůstá z nesnášenlivých postojů ve společnosti. Rozumíme tím neschopnost či 
neochotu respektovat cizí názory, jednání, náboženství, morální normy, kulturu či 
dokonce fyzickou odlišnost. Extremismus je společensky nežádoucí a mnohdy 
nese znaky trestné činnosti. 

 

Divácké násilí 

Můžeme charakterizovat jako násilné nebo nebezpečné chování diváků 
v souvislosti se sportovním utkáním. Odehrává se na stadionech, v jejich 
bezprostředním okolí nebo na trasách přesunu fanoušků. 
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Vandalismus 

Cílem útoku je majetek, jde zejména o ničení objektů, tedy materiálních hodnot. 

 

Sprejerství/Graffiti 

Má charakter vandalismu. 

 

Závislosti 

Lze charakterizovat jako nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu 
na jeho dlouhodobé následky. Může se jednat o závislost na hracích automatech, 
televizi, internetu, nakupování, jídle, tabáku, omamných a psychotropních látkách 
a alkoholu. 

 

Za kolektiv vychovatelů Mgr. Iveta Rozsypalová  
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Čtenářský kroužek 

Čteme společně, každý sám, povídáme si o knihách, autorech, životě  
a nasloucháme jedna druhé. 

Je hezké, když některá přečte kousek ze své knihy, který ji zaujal, nebo dojal: 

Neboj se života. Užívej si ho. 

Bij se za sebe. Směj se. 

Život nemáme od toho, aby se o nás staral, 

To ty se musíš o svůj život postarat. 

Neboj se využívat příležitosti, které nabízejí, 

A proměň je v něco dobrého. 

Lundberg, Sofia – Červený adresář 
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A co kultura? 
 

Karel Čapek 

Dne 17. 1. 2019 jsme navštívili divadelní 
představení v divadle Rokoko „Čapek“. 
Inscenace sleduje poslední chvíle života Karla 
Čapka, zároveň se snaží o zobrazení dobové 
politicko-společenské situace. 

Spolu s Čapkem (výborně hraje J. Hána) 
vystupují O. Scheinpflugová, Josef Čapek, Edvard 
Beneš, T. G. Masaryk, V. Vančura, K. Poláček, 
Mannovi a další. 

Čapka čtěme, Čapka si važme a nově i na Čapka jděme do divadla. 

Pusťte Donnu k maturitě 

Další kulturní akcí, která se uskutečnila v divadle Pod 
Palmovkou dne 14. 3.  byla hořká komedie „Pusťte Donnu 
k maturitě“. 

Šlo o parodii na 90. léta, na všechny ikonické postavy a 
věci té doby. Aneb když se Donna, Andrea a Brendon 
(seriál Beverly Hills 90210) objeví v České republice v 
Discolandu Sylvie u Ivana Jonáka. 

Toto představení bylo vtipné, trefné a přesné. Super zážitek. 

A do třetice: Tajný deník Adriana Molea 

„Láska a big beat jsou jediné, co mě chrání před šílenstvím.“ 
Někdy chcete zajít do divadla jen tak relaxovat. A to se Vám s tímto kouskem v 
Divadle v Dlouhé zaručeně povede! Představení je skládankou celé řady scének ze 
života jednoho neobyčejného puberťáka, doplněné sestavou pořádných retro 
vypalovaček. 

 
Děvčata 3. výchovná skupina 
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HEZKÉ JARO! 


