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Úvodník
Školní rok se začíná nachylovat ke svému konci, a tak je na čase trochu se poohlédnout
za událostmi a aktivitami převážně posledních měsíců. V tomto čísle si připomeneme, jak je
důležité učit se cizí jazyky a jak je možné tuto znalost využít třeba na stáži v Anglii.
Ohlédneme se za pravidelnými kulturními výjezdy do Městského divadla ve Zlíně, ukážeme
si, jak můžeme pomoci – například pomocí projektu Kola pro Afriku, popřejeme maturantům
zdárné složení ústních maturitních zkoušek a také si v časopise přečteme nějaké tipy
na prázdniny nebo na filmy a na závěr zrelaxujeme u pravidelné rubriky pro oddychový čas.
Ing. Iveta Havlíková

Stáž studentů SPŠM v Anglii
Střední
průmyslová
škola
mlékárenská a Vyšší odborná škola
potravinářská v Kroměříži nabídla v březnu
tohoto roku 13 studentům dvoutýdenní
odbornou stáž v Anglii. Projekt s názvem
„Laboratorní a mlékárenská praxe
studentů, absolventů a pracovníků VOŠP
a SPŠM Kroměříž ve Spojeném království”
financoval program Erasmus+ a realizován
byl pomocí zprostředkující agentury Global
Agri Food Summer School Limited
a Reaseheath College v hrabství Cheshire.
Praxi, která zahrnovala teoretickou
výuku i „practicals“, jsme absolvovali
na Reaseheath
College
ve
městě
Nantwich. (College lze přirovnat k vyšším
ročníkům střední školy a vyšší odborné
škole; v současné době má Reaseheath
přibližně 7500 studentů v mnoha různých
stupních a oborech).
Stáž jsme započali netradičněnávštěvou velké čokoládovny Cadbury
v Birminghamu, kde jsme viděli výrobu
přímo v provozu, ochutnali jsme vzorky
čokolády, dozvěděli se vše o historii

čokolády a prověřili si nově nabyté znalosti
v testech.

Reaseheath
College
nabízí
propojení výuky s praxí a provázanost
jednotlivých oborů. Vzhledem k našemu
zaměření jsme začali u zdroje v Agri
Departmentu-tedy u krav plemene
Holstein. Všichni jsme si vyzkoušeli strojní
dojení a od skvělého učitele, pana Alana
Browna, jsme se vzdělávali v oboru jejich
chovu, abychom věděli, odkud mléko
pochází a co se s ním děje, než se dostane
k analýze do laboratoře a do výroby. Byli
jsme také účastníky inseminace krav,

ošetření nemocných kusů, u porodu
jehňat i u odebírání vzorků mléka.
V nově vybudovaném Food Centru
(otevřeno bylo v roce 2010 samotnou
britskou královnou Alžbětou II.) jsme si
vyzkoušeli proces pasterace mléka, výrobu
tří druhů čerstvých sýrů a poprvé v naší
praxi také výrobu másla.
Největším překvapením pro nás
byla
výuka
v mikrobiologických
laboratořích. Všechny pomůcky jsou
z finančních
důvodů
plastové
a jednorázové, pipetovat ústy je zakázáno,
používají jednoduchou metodu pro
výpočty a mimo pláště nosí i pokrývku
hlavy. Zde jsme analyzovali vzorky námi
odebraného pasterovaného a syrového
mléka a k radosti naší paní učitelky jsme si
současně procvičili odbornou slovní
zásobu v angličtině.
Co dalšího nás překvapilo?
Při výrobě másla používají sůl, což v ČR
není běžné. Vedlejší produkt máslapodmáslí, které je u nás prodejné, vylévají
do odpadu. Na závěr našeho pobytu jsme
se
naučili
vyrábět
croissanty
s michellinskou hvězdou Andym Dalem.
Praktická výuka se střídala
s teoretickými
lekcemi
zaměřenými
na bezpečnost a hygienu potravin,
zpracování obilí, mléka a masa. Při této
hodině nás překvapila zpráva, že zhruba
za 15 let budeme jíst všichni hmyz, jelikož
naše spotřeba jídla a energie je enormní.
Někteří neváhali a na místě si vyzkoušeli,
jak chutná kobylka, mravenec, cvrček
anebo brouk nosorožík.
O víkendu jsme se vypravili
do Liverpoolu po stopách Beatles
a navštívili jsme i muzeum moderního
umění Tate Gallery a Liverpool Muzeum,
kde jsme si svorně v karaoke show
zazpívali Yellow Submarine.
Součástí našeho pobytu bylo také
setkání se zástupci Reaseheath College

a Global Agri Food Summer School Limited
v indické restauraci. Zde proběhlo
i předání Europassu mobility, což je doklad
o absolvování odborné stáže, který nám
pomůže při hledání práce v Evropské unii.

Dle našeho úsudku byla stáž
ohromným přínosem pro všechny z nás
i pro školu samotnou. Museli jsme být
soběstační, zdokonalili jsme si angličtinu,
získali jsme se nové vědomosti v oblasti
potravinářství a našeho oboru, poznali
jsme novou zemi a její kulturu.
Naše velké poděkování patří sponzorům
naší stáže, společnostem:
Moravia Řetězy s.r.o., BARINKA.net,
Mlékárně Kromilk, a.s., Krodos Bus a.s. a
Komlex Trading, spol s r.o.
Poděkování patří také dr. Khalidu
Mahmoodovi ze zprostředkující organizace
GAFSSL, paní Kathy Merrett z Food Centre
na Reaseheath College, paní učitelce
Mgr. Soni Pyšňakové a za právní služby
JUDr. Soni Pospíšilové. Bez všech výše
uvedených a jejich velké podpory by naše
stáž nemohla být uskutečněna.
"Tento projekt byl realizován za finanční
podpory Evropské unie. Za obsah sdělení
odpovídá výlučně autor. Sdělení
nereprezentuje názory Evropské komise a
Evropská komise neodpovídá za použití
informací, jež jsou jeho obsahem."

Veronika Žigmundová a Jaroslav
Vávra, studenti SPŠM Kroměříž

Poslední zvonění
Dne 29. 4. 2015 měli
studenti 4. A poslední zvonění.
Písničkou a kytičkou se
před odchodem na přípravu
k maturitním zkouškám rozloučili s vyučujícími a třídami. Jak jim to slušelo se
můžete podívat na následujících snímcích.

Písemné i praktické maturitní zkoušky mají
v době vydání časopisu hotové a 1. a 2. června 2015 je čekají zkoušky ústní.
Přejeme hodně úspěchů!!!
Ing. Iveta Havlíková

Kola pro Afriku
Dne 8. 4. 2015 se první až třetí ročník SOŠ
zúčastnil přednášky na téma Kola
pro Afriku. Tento projekt zajišťuje dopravu
opravených jízdních kol, která lidé
zanechávají na sběrných místech po celé
České republice. Tato kola pomohou
dětem v Gambii dopravit se na pro ně
nedostupná místa, především do škol.
Na opravě kol se podílejí vězni z ostravské
věznice a lidé bez domova, kteří zde
pracují z dobré vůle někomu pomoci.
Tomuto projektu se podařilo za dva roky
do Gambie dopravit více než 3000 jízdních
kol. Cesta kol do Gambie trvá cca měsíc.
Po
příjezdu
transportéru
dojedou
do Gambie i vedoucí celého projektu.
Přímo na místě zaškolí tým, který se bude
starat o údržbu kol, aby vydržela co
nejdéle.

Pokud chcete pomoci
i Vy, můžete darovat
staré jízdní kolo, na
které
se
ve sklepě
jen
práší.
Pro
bližší
informace
kontaktujte
ředitele
projektu, pana Romana Posoldu na tel.:
+420 605 418 456 nebo na emailu:
roman.posolda@kolaproafriku.cz
Přednáška se nám
moc líbila a tímto bychom rádi poděkovali
paní učitelce Pyšňakové za to, že ji
zorganizovala a panu Romanu Posoldovi,
že se nám věnoval.
Filip Štaffa 1.AT

Kulturní zážitky ze Zlínského
divadla
Ve školním roce 2014/15 se žáci naší školy zúčastnili čtyř
představení v Městském divadle ve Zlíně. Ne všechna představení byla úspěšná.
Sál se naplnil jen u dvou představení, a to u Žítkovských bohyň a My fair lady.
Bylo pro nás velmi obohacující poznání divadel více kultur – ať už se jednalo
o české Žítkovské bohyně a Františka Lelíčka ve službách Sherlocka Holmese,
anebo britskou My fair lady či ruského Evžena Oněgina. Někteří z nás se mohli
prezentovat i v jiném oděvu než jen v bílém plášti. Rozhodně nelitujeme
a těšíme se na další možnost, kdy si oblékneme šaty a obleky, abychom opět
společně vyrazili do vyšší společnosti. Doufám, že se nás příští rok zúčastní více.
Současně bychom chtěli poděkovat paní učitelce Šafaříkové za organizaci našich
divadelních představení.
Barbora Novosadová, 1. AT

Před posledním divadelním představením Evžen Oněgin dne 16. dubna 2015

Novinky v kinech:
Poltergeist
Horor / Thriller
USA, 2015,
Délka filmu: 92 min
Obsah: Legenda hororového žánru Sam Raimi
přichází s úplně novým zpracováním klasického
příběhu o rodině, jejíž poklidný život se obrátí naruby, když se v jejich domě
začnou dít podivné věci. Útoky děsivých bytostí se stále stupňují a rodina musí
čelit nejhorší noční můře ve chvíli, kdy zmizí jejich nejmladší dcera.

Promítání v kině Nadsklepí v dnech: NE 24/5 20.00 (2D), ST 27/5 (3D)

Dítě číslo 44
Drama / Thriller
USA, 2015,
Délka filmu: 137 min
Obsah: Lev Děmidov je válečný hrdina, jeho svědomitá práce pro sovětskou
tajnou policii mu zajistila postavení, dobré bydlení pro sebe i pro rodiče
a krásnou ženu. Nikdo si ale nemůže být ničím jistý, Děmidov odmítne udat
svou ženu a je státní mocí ze dne na den degradován a poslán do vyhnanství.
Zde narazí na vraždu, která se podobá jinému případu, označenému za nehodu.
S kariérou a životem na padrť začne hledat sériového vraha. Ovšem
ve stalinistickém Sovětském svazu v 50. letech něco jako vražda oficiálně
neexistuje, musí proto pátrat na vlastní pěst a tajně proti vůli režimu. Jak
vyšetřování pokračuje, rozsah rituálních vražd dostává strašlivé rozměry.
Přestože jakákoliv pomoc hrozí zatčením, získá nečekaného spojence. Smyčka
se postupně utahuje jak kolem vraha, tak kolem hlavních hrdinů

Promítání v kině Nadsklepí v dnech: PÁ 29/5 20.00, SO 30/5 17.00, NE
31/5 20.00

Tipy na léto
Naučná stezka Šebeň - nejvíce mravenišť v Česku
Unikátem v České republice
i v celé střední Evropě se
mohou

pochlubit

ochránci

přírody z Velkomeziříčska.
Na

tříkilometrové

trase

po lesních cestách potkáte
mraveniště

téměř

na každém kroku…

http://media1.webgarden.name/images/media1:4dde5d1433eb1.jpg/informacni_panely.JPG

Rešovské vodopády –
vodopády Nízkého
Jeseníku
Říčka
ve

Huntava,

která

pramení

Stříbrných Horách u Horního

Města, vyhloubila na horním toku
skalnaté údolí s četnými kaskádami
a několika

vodopády

největšími

v Nízkém Jeseníku. Územím, které
je chráněným přírodním výtvorem,
můžete projít přes dřevěné lávky
a schody.

1http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Re%
C5%A1ovsk%C3%A9_vodop%C3%A1dy.jpg

Do Pekla za koberci bledulí jarních
Naučná

trasa

kaňonovitým

údolím

Robečského

potoka

vede v délce 8 km
mezi

obcemi

Zahrádky
Lípa.

Česká
Cestou

projdete
http://www.jentodobre.cz/wp-content/uploads/bledule4-Lesy-%C4%8CR_ok.jpg

a

nejen

malebnými osadami

s lidovou architekturou, ale pokud se tudy vydáte na jaře, uvidíte tisíce
bledulí.

Dívčí Kámen romantická
zřícenina na
soutoku
Křemžského potoka
a Vltavy
Monumentální
zřícenina
na
v

romantická
rozprostřená

vysoké

skále

překrásné

přírodě

2http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Divci_Kame
n08.JPG

nad soutokem Křemžského potoka a řeky Vltavy mezi městy České
Budějovice a Český Krumlov. Oblast kolem hradu Dívčí Kámen je také
velmi pestrá z botanického i zoologického hlediska, a to díky spojení
skalního útvaru, meandrujících vodních toků i zásahu člověka.
Radka Nesázelová

Zábava
Proč nosí matematici
kostkované košile?
Když chtějí, aby je ženy
poškrábaly na zádech, zadají
jen souřadnice.

Jak otvírá policajt konzervu?
Okamžitě otevřete, policie!

Neustále to mění tvar, ale
přesto je to stále kulaté. Co
to je?
Měsíc

Víte, proč má vrtulník vrtuli?
Aby chladila pilota. Nevěříte?

Radka Nesázelová, 3.A

Zkuste ji zastavit a uvidíte, jak se
bude pilot potit.
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