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BŘEZEN - měsíc knihy
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ÚVODEM…
Rok se s rokem sešel a my jsme tu s dalším jarním číslem našeho školního časopisu „Fresh Milk“.
Začíná se oteplovat, z promrzlé země vykukují první květinky a za okny na nás dýchá jaro. Kluci pletou
pomlázky a holky barví vajíčka. Jsou tu velikonoční svátky. Právě jim je v našem časopise věnováno
pár stran a článků. Dále se budeme věnovat měsíci březnu, který je znám jako „Měsíc knihy“, a akcím
okolo něj. Zmíníme se také o soutěži „PIŠQORKY“, které se zúčastnili studenti naší školy a také
o školním plese, který se, jako každoročně, krásně vydařil. Dozvíte se také něco málo o návštěvě
mexického studenta u nás ve škole a o výletě některých z nás do Londýna. 2. AT vás také zasvětí
do tajů svých hodin mikrobiologie. Máte se na co těšit. Je toho požehnaně, takže se honem začtěte
do řádků našich příspěvků. Přejeme příjemné chvilky při čtení našeho časopisu. :)
Zuzana Tylšarová, 2. AT

PIŠQWORKY
Sejde se policajt, jeptiška, mlékaři a obchodník… Ne, tak nezačíná vtip, tak začal 13. listopadu
Oblastní turnaj v PIŠQWORKÁCH na Obchodní akademii v Kroměříži. O dvě postupová místa
bojovaly čtyři týmy Obchodní akademie, pět týmů gymnazistů, ryze dámský tým z policejní školy
a v neposlední řadě i tým ze SPŠ mlékárenské.

Profesionální amatéři – zleva Norbert Vavro, Ondřej Novák, Tomáš Kuma, Marek Handl,
Ondřej Kovář, Jan Chrástek, Adam Kociňák
foto: Mgr. J. Zbořilová-Kodedová
pořadatelské škole povedlo zřídit „odpočívárnu“,
kde Obchodní akademie připravila velice
příjemné občerstvení.

Šotek v databázi řádil a na turnaj se
k velkému překvapení organizátorů dostavilo
o 5 týmů více, než bylo plánované. Místnost se
brzy zaplnila téměř až po strop, naštěstí se díky
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Jedenáct týmů se s chutí a rychlostí
pustilo do boje. Většina hráčů byla letos
na pišqworkách poprvé a někteří rychle zjistili,
že soupeři na turnaji jsou chytřejší, než si mysleli.
Brzy měly skupiny své jasné vítěze a postupovalo
se do play – off. První zápasy ovládli bez výjimky
vítězové
skupin,
tedy
oba
týmy
z Arcibiskupského gymnázia, dívčí tým Lolitky
z VPŠ a SPŠ Ministerstva vnitra v Holešově a tým
Profesionální amatéři z VOŠ potravinářská
a SPŠ mlékárenská Kroměříž: Ondřej Novákvedoucí týmu, Marek Handl, Tomáš Kuma,
Norbert Vavro, Ondřej Kovář, Marek Handl,
Adam Kociňák a Jan Chrástek. Tým studentů
čtvrtého ročníku omladila dvojice Adam Kociňák
a Jan Chrástek z prvního ročníku.

profesionálně odeslání do boje proti Lolitkám.
Souboj o pohár s krásným skóre 18:2 vyhrál tým
AG Smečka, ale Profesionální amatéři neodešli
s prázdnou.
Už v pondělí 16. listopadu se náš tým
podíval na krajský turnaj ve Zlíně. Bohužel jen
podíval, neboť se hráčům nepodařilo postoupit
ze základního kola do kol dalších. Gymnazisté ze
Vsetína a Uherského Hradiště byli nad naše síly.
Věřím, že se na příští ročník, kdy bude
třeba sestavit nový tým, těšíte. Zájemci se
mohou hlásit u nového vedoucího týmu Adama
Kociňáka, resp. u Mgr. Jiřiny Zbořilové
Kodedové, neboť jen trénink dělá opravdové
mistry.

Ve čtvrtfinále tým AG Smečka z gymnázia
poslal Lolitky za skóre 20:0 do boje o třetí místo,
nicméně jejich spolužáci takové štěstí neměli
a byli týmem Profesionálních amatérů

zdroj : http://www.pisqworky.cz/novinky/1556kromerizsky-pohar-putuje-na-arcibiskupskegymnazium, aktualizace: Mgr. Jiřina ZbořilováKodedová

EXKURZE
Ve středu 27. 1. 2016 se naše třída 4. A vydala pod dozorem ing. Mrázka na exkurzi hned do dvou
mlékáren. Naše první zastávka byla Protivanov.
Vyrábí se tam sýry holandského typu.
Žádné jejich výrobky bohužel nejsou zatím
v prodeji, poněvadž se mlékárna teprve
rozjíždí a mají ještě hodně práce, čemuž
odpovídá i počet zaměstnanců – jsou tam dva.
Ke správné exkurzi nesmí chybět samozřejmě
košty, kterých si jako obvykle užijeme nejvíc,
a musím podotknout, že sýry byly opravdu
výborné, takže vám je vřele doporučuji! Až je
uvidíte v prodeji, tak je určitě neváhejte
koupit. 

váním a vyhlídkou. V budoucnu se má rozšířit
ještě o jedno patro, poněvadž majitel
z místního družstva chce vidět na nedaleký
Prostějov. Jméno restaurace ještě nemají.
Zdroj obrázků:

O sýry, které jsou uchovány
ve skladech od podlahy až po strop, se nestará
člověk, nýbrž robot, který byl vytvořen
k vyhledávání chyb, otáčení a očišťování sýrů,
což byla – alespoň pro mě – největší novinka.
Mlékárna má celkem tři patra. Dole se vyrábí
a nahoře by měla být restaurace s ubyto-

http://navlacil.cz/reference/reference/vyrobn
a-syru-Protivanov?page=22
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Naše druhá zastávka byla Otinoves. Zde se vyrábí
niva, kterou známe jistě z poloprovozu. Tato mlékárna má
pouze 30 zaměstnanců.
Pro inspiraci přidáváme leták:
Veronika Maňásková, 4. A, zdroj
obrázků: stránky mlékárny, propagační
materiál

Výlet do Londýna
Milí spolužáci, jak jste si mohli všimnout, čtvrtý ročník se spolu s žáky třetího a druhého
ročníku zúčastnil zájezdu do Anglie. Šlo o zájezd s cestovní agenturou CK SCHOLARE ve dnech
13. - 17. 12. 2015.
V neděli dopoledne jsme vyjížděli
na dlouhou cestu. Za Prahou náš autobus
udělal zastávku v malé obci Osek, kde nabíral
žáky ze základní školy. Asi kolem 5. hodiny
ranní dalšího dne jsme přijeli do francouzského přístavu Calais, odkud nás čekala
cesta trajektem přes kanál La Manche
do Doveru. Do Londýna jsme přijeli v 9 hodin.
Naše první zastávka byla u Londýnského oka,
cesta pokračovala přes řeku Temži k Big Benu,
který je součástí Westminsterského paláce.

sloup. Na závěr dne nás čekala prohlídka
Victoria and Albert Museum, které
se specializuje na dekorativní umění,
a přírodopisné muzeum Natural History
Museum. Večer si nás pak vyzvedly rodiny,
u kterých jsme byli ubytovaní. Většinou jsme
bydleli po dvojicích nebo čtveřicích. Jídlo bylo
typické pro Angličany, často polotovary
a nezdravé potraviny. Ráno nám hostitelská

Dále jsme navštívili Westminsterské opatství,
prošli jsme se St. James´s parkem a zamířili
k Buckinghamskému paláci. Je to oficiální
londýnské sídlo britského panovníka spolu
s největší královskou pracovnou na světě. Poté
naše skupina mířila na Trafalgarské náměstí,
které připomíná bitvu u Trafalgaru roku 1805,
vítězství britského námořnictva v napoleonských válkách. V centru náměstí stojí Nelsonův

rodina připravila obědový balíček, který
obsahoval sandwich, pití, ovoce, malé
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brambůrky a čokoládovou tyčinku. Pro nás
překvapující určitě bylo to, že v domech
netopili a raději se více oblékli. Následující den
nás čekala výuka ve škole a poté jsme odjížděli
na prohlídku do Windsoru, kde jsme navštívili
prestižní školu Eton College a hrad Windsor,
který je jednou z oficiálních rezidencí britské
monarchie. Poslední den nás po pěti hodinách
strávených výukou ve škole čekala prohlídka
okolí Toweru a pevnosti samotné. Měli jsme
možnost zhlédnout výstavu korunovačních
klenotů. Lodí jsme se přemístili po Temži
do části města Greenwich. Tam jsme navštívili
královskou astronomickou observatoř, kterou
prochází nultý poledník a doubledeckerem se
dopravili k našemu autobusu.

Celý, i když krátký výlet jsme si užili.
Viděli jsme mnoho krásných památek
a zajímavých míst, procvičili si angličtinu
a nabyli krásných vzpomínek. Myslím, že
všichni se do Londýna a dalších míst Anglie
určitě ještě jednou budeme chtít podívat.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat
vedení školy, jmenovitě Ing. Mgr. Michalu
Pospíšilovi, zástupci ředitele, za uskutečnění
zájezdu. Děkujeme!
Magdaléna Šťastná, 3. AT SPŠM Kroměříž,
foto Mgr. Soňa Pyšňaková

Studijní pobyt pedagogů VOŠP a SPŠM
Kroměříž ve Velké Británii
Devět pedagogických pracovníků a zaměstnanců
VOŠP a SPŠM Kroměříž mělo počátkem července příležitost vycestovat do Velké Británie v rámci
projektu ERASMUS+COMENIUS: Posílení jazykových a jazykově metodologických kompetencí
pedagogů a zaměstnanců VOŠP a SPŠM v Kroměříži.
Osm kolegů se zúčastnilo 14denního
jazykového kurzu Better English for Teachers
v jihoanglickém Exeteru v hrabství Devon.
Program zahrnoval denní praktickou výuku
jazyka v rozsahu 6 hodin a také poznávací
zájezdy do blízkého okolí a národních parků
Dartmoor a Exmoor.
Rozdělení
do
skupin
podle
individuální jazykové úrovně umožnilo
stážistům poznat učitele z Itálie, Španělska, Bulharska, Polska a Nového
Zélandu. Zkušení lektoři vedli hodiny interaktivní a kreativní formou, která
napomohla odbourat počáteční rozpaky a nervozitu a navodit přátelskou
atmosféru.
V rámci stejného projektu vycestovala také vyučující angličtiny na
14denní metodický kurz do skotského Edinburghu. Mimo získávání nových
poznatků a výměnu zkušeností se zahraničními a anglickými lektory ve výuce jazyka měla možnost
navštívit ostrov Skye, malebný hrad Eileen Castle, horské údolí Glencoe, Glasgow a vyzkoušela si také
tradiční skotské tance.
Z Británie jsme všichni odjížděli všichni obohaceni o spoustu krásných zážitků, poznatků
a s kontakty na nové přátele.
Na závěr obou kurzů obdrželi všichni účastníci certifikát o úspěšném absolvování.
Konečným výstupem jazykového kurzu bude vedení vyučovací hodiny v anglickém jazyce.
"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."
Mgr. Jitka Tovaryšová, Mgr. Soňa Pyšňaková, Mgr. Ing. Michal Pospíšil,
Foto Ing. Iveta Havlíková, Mgr. Soňa Pyšňaková
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Hodina mikrobiologie jinak
Hodina mikrobiologie. Že by nuda? Pro někoho možná ano, ale my nemáme jen tak obyčejné hodiny.
My měli, dá se říct, 2v1. Hodinu angličtiny
v hodině mikrobiologie. No řekněte…, kolik
studentů umí popsat anglicky buňku a můžou
se pochlubit s prvky angličtiny v biologii? Dne
13. 10. 2015 jsme s paní učitelkou Tovaryšovou
angličtině zasvětili celou naši hodinu.

dokáže přiblížit jejich
důležitost, a myslím, že
i dnes si jej občas většina
z nás brouká. Doufám, že
tato
hodina
nebyla
poslední a paní učitelka
před nás znovu se svojí
„moravskou angličtinou“,
jak sama ráda se smíchem říká, předstoupí
a podělí se s námi o svoje znalosti v jiném
oboru než je biologie.

V pohotovosti byla paní učitelka Pyšňaková,
která v případě potřeby doplnila chybějící
slovíčko a usilovně dokumentovala naše
snažení. Hodinu jsme věnovali odborným

anglickým slovíčkům, frázím a dokonce
i zpěvu! Ano, vážení! I k mikroorganismům
existuje ten správný anglický „song“, který nám
Paní učitelce Tovaryšové patří velký dík za její
snahu oživit svoje hodiny a za její odvahu onu
hodinu uskutečnit.
Dále taky děkujeme paní učitelce Pyšňakové
za odborný dozor.
Zuzana Tylšarová, 2. AT,
foto Mgr. S. Pyšňaková
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Překvapení v hodině angličtiny
Dne 8. 12. 2015 jsme měli v hodinách ANJ Mgr. Soni Pyšňakové i Bc. Lucie Kašíkové příjemné
překvapení v podobě mexického studenta, který je zde na výměnném pobytu a studuje tento školní
rok na Gymnáziu Kroměříž.
Chlapec se jmenuje Ricardo Azcarate
Rangel. Je mu 16 let a rád poslouchá
alternativní rock, např. Imagine Dragons.
Za těch pár měsíců od začátku školního
roku se už naučil pár slovíček česky, ale
konverzace probíhala v anglickém jazyce. Měli

a rodině. Samozřejmě se ptal i on nás.
Zajímala ho praktická výuka naší školy, tudíž
navštívil i poloprovoz, ve kterém viděl srážení
sýru z mléka.
Myslím, že pro všechny to byla zajímavá
zkušenost. Poznali jsme část nové kultury
a prakticky využívali znalosti anglického jazyka
i trošku jinou formou.
Karolína Březinová, 1.AT,
foto Mgr. Soňa Pyšňaková

jsme možnost se ptát na různé otázky, jak
k jeho prezentaci o Mexiku, tak k jeho zálibám

Cizí jazyky trochu jinak
Škola se v 1. pololetí letošního roku připojila do programu
VÝZVA 57. Program byl vydán MŠMT a je určen pro rozvoj
dovedností žáků v anglickém, francouzském a německém jazyce
formou blended learningu. Naše škola využila variantu anglického
jazyka na internetové stránce onlinejazyky.cz.
Ohlasy žáků na tuto formu studia jsou
různorodé. Na grafické zpracování stránek a jejich
jednoduché ovládání nebyly téměř žádné výtky.
Byla možnost procvičování nových slovíček
a gramatiky v testech, které měly různou podobu
a hodnocení. Času bylo bohužel málo na splnění
100% úspěšnosti.
Některým z nás výuka pomohla ve zlepšení
gramatiky. Někdo si možná zapamatoval nějaké
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to slovíčko, avšak i kdyby si díky téhle možnosti
žáci a učitelé jen procvičili anglický jazyk, stále to
mělo smysl.
Především nám tahle výzva
že učit se jazyky jde i jinak.
zábavněji a v pohodlí domova.

ukázala,
Pestřeji,

Karolína Březinová, 1.AT, ilustrační foto ze
stránek onlinejazyky.cz

PLES
V sobotu 13. 2. 2016 se konal ples VOŠP a SPŠM Kroměříž. Program
byl pestrý.
Na začátku
proběhlo
pasování
maturitního
ročníku - třídy
4.A, pak
následovalo
jejich krátké
taneční
vystoupení.
Samozřejmě
nechyběla příjemná hudba, tanec, bohatý raut
i tombola. A nám nezbývá než popřát
maturantům hodně štěstí, píle a vytrvalosti
ve studiu!
Ing. Iveta Havlíková, foto 4.A
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Březen byl již od roku 1955 znám jako tzv. „Měsíc knihy.“ Tehdy se jednalo o zvláštní akci, která
vznikla za účelem propagace knih, a mělo jít o ideologickou propagandu totalitního režimu. Od roku
1989 přestal být Měsíc knihy oficiálně řízenou akcí. Postupně proto březen, jakožto měsíc knihy,
upadal v zapomnění. Dodnes však některé knihovny, knihkupectví či školy tuto „tradici“ dodržují.
I v kroměřížské knihovně probíhají v tomto měsíci různé akce.
Naše škola se zúčastnila projektu „Čtenářská dílna“, kdy si žáci do vybraných hodin literatury přinesli
knihu, kterou právě čtou nebo se teprve chystají objevit zázraky jejích řádků. Nečtenářům byla
k výběru knihy poskytnuta školní knihovna, která se zásluhou PhDr. Věry Šafaříkové nedávno rozšířila
o spoustu nových titulů. Účelem celé akce bylo přimět studenty číst více, a to nejenom články
na sociálních sítích.
Osobně si myslím, že tato dílna studentům naší školy určitě něco přinesla. Ať už požitek z děje knížky,
návraty ke čtení či nenásilnou přípravu k maturitní zkoušce.
Celým projektem nás provázela paní učitelka PhDr. Věra Šafaříková, se kterou jsem udělala
následující krátký rozhovor:
Ráda bych se zeptala, co si myslíte o
projektu „Čtenářská dílna“? Přinesl
něco studentům naší školy?
Čtenářské dílny jsou určeny především
pro žáky základních, případně mateřských
škol, kdy vzniká vztah ke knize, tvoří se
čtenářské návyky a z dětí se stávají čtenáři.
Středoškoláci už své čtenářské návyky mají. Ti,
kteří přicházejí z čtenářsky podnětného
prostředí, si bez knihy ani neumějí představit
svůj volný čas, u jiných hraje kniha menší roli,
některé studenty čtení nebaví. Našim
studentům přinesl tento projekt především
obohacení žákovské knihovny a možnost
zabývat se přímo v hodinách literatury svou

i vám líbily, mnozí později podotkli, že se
soustředili na čtení více než doma. Otázky
zadané na začátku každé Dílny vás přiměly
přemýšlet o vytčeném problému, což se
potvrdilo v
závěrečné diskuzi. Jsem
přesvědčena, že Čtenářské dílny dopomáhají
studentům k rozvoji čtenářské gramotnosti,
a tím i k lepšímu zvládnutí úkolů při státní
maturitní zkoušce z
českého jazyka
a literatury. Důležitým faktorem je též posílit
vztah ke čtení a osobní pocit z četby
Mají studenti zájem o školní o knihy?
V posledních letech pozoruji zvýšený zájem. Je
to především od doby, kdy se začala knihovna
pravidelně rozšiřovat a doplňovat, každý rok
se nakupovaly populární tituly. Loňský podzim
byl pro budování knihovny zvlášť významný,
protože se škola zapojila do projektů, z nichž
jeden byl zaměřen na rozvoj čtenářské
gramotnosti, tedy na Čtenářské dílny,

vlastní knihou, čerpat nové čtenářské zážitky
a sdílet je se svými spolužáky. Podle reakcí
samotných studentů a naprostého klidu
při realizaci Čtenářských dílen usuzuji, že se
[9]

a v rámci něho jsme dostali významnou
finanční částku na rozšíření knihovny.
Po posledních nákupech je u nás v kabinetě
plno téměř každou přestávku, půjčuje se,
doporučuje, komentuje či debatuje. A to je
dobře. Doufám, že výsledky nepřinášejí radost
jen mně, ale i vám.

některým studentům se vypůjčené tituly líbí
natolik, že si je nechávají i po maturitě, nebo
je označí za ztracené. To bychom měli
knihovnu ještě obsažnější. Nejsou to případy
časté, ale stávají se.
Co si myslíte o zpřístupnění knihovny

Co
zajímavého
může
knihovna
nabídnout? Kolik knih se pořídilo?
Vybírali jsme knihy atraktivní pro vaši věkovou
kategorii a pro dospělé. Jedná se hlavně
o moderní kriminální žánr, fantasy, bestsellery
a novinky z celého světa, českou a světovou
klasiku, historickou literaturu či literaturu
faktu. Celkem se během podzimu 2015
nakoupilo přes 300 knižních titulů a 10
elektronických čteček, které jsou k dispozici
všem
studentům.

v přízemí naší školy studentům?
Místnost knihovny v přízemí budovy slouží
nejen jako knihovna žákovská, ale i jako
odborná a jako archiv pro studentské práce
VOŠ,
proto
je
studentům
většinou
nepřístupná. Nejzajímavější a nejpůjčovanější
knihy krásné literatury jsme přenesli
do druhého patra, do
kabinetu CJL,
a praktikujeme vám dobře známý systém
půjčování. Já si myslím, že funguje docela
dobře.

Jaký žánr knih je nejžádanější?
Na to vám přesně neodpovím, každý má rád
jiný žánr a jiné autory. Půjčuji snad všechno,
od dobrodružných knih přes klasické
a severské detektivky až k Harrymu Potterovi.
Řada studentů se zajímá též o válečnou
problematiku, téma holocaustu, některé baví
záhady a tajemství. Ale v první řadě studenti
žádají četbu, která by mohla tvořit základ
jejich maturitní zkoušky.

Děkuji za rozhovor.

Kolik knih celkem čítá školní knihovna?

Zuzana Tylšarová, 2. AT,
foto ing. I. Havlíková

V současné době máme v žákovské knihovně
podle katalogu cca 2900 knih. Škoda jen, že

ANKETA:
Čteš knížky? Pokud ano, jak často?
Eliška Šubčíková 2.AT Bohužel se čtení
knížek moc nevěnuji.

Adéla Vojáčková 1.A Knihy moc nečtu, ale
díky maturitě jsem začala.

Ondřej Kovář 4.A Knížky čtu asi 7 hodin
týdně.

Hana Svobodová 2.AT Knihy čtu, ale ne
zrovna často.

Daniel Mrázek 1.AČtení není zrovna můj
koníček.

Markéta Konečná 3.ATKnížky čtu pouze na
dovolených, ale jinak vůbec.
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Můžeš některou doporučit našim studentům?
Tereza Žigmundová 2.AT Na stromě visí
anděl. Knihu bych doporučila čtenářům
detektivek.

Věra Havlíková 4.A  Začínám číst Pána
much od Williama Goldinga. Jsem teprve
na začátku, ale vypadá na dobrou knížku.

Pavel Ševčík 3.AT Rozhodně za přečtení
stojí My děti ze stanice Zoo.

Markéta Konečná 3.ATŽádná z přečtených
knih mne nezaujala natolik, abych ji mohla
doporučit.

Radka Nesázelová 4.A  Báječná léta pod psa
nebo Horalka jsou knížky s opravdu zajímavým
dějem.

Co maturitní četba? Zbývá ti čas i na vlastní výběr knížek?
Věra Havlíková 4.A  Mimo maturitní četbu,
kterou mám kromě jedné knížky přečtenou,
čtu nejčastěji detektivky od Agathy Christie.

Tereza Žigmundová 2.AT Mám už některé
přečtené, ale spousta z nich mi ještě zbývá.
Pavel Ševčík 3.AT Maturitní četbou se moc
nezabývám, ale je pravda, že první kroky jsem
podnikl a již mám přečtené tři knížky z povinné
maturitní četby. Vzhledem k počtu knížek
v povinné maturitní četbě je těžké udělat si
místo na jiné knížky, ale řídím se heslem, vše
jde, když se chce.

Adéla Vojáčková 1.A  Čas na vlastní výběr
knihy by byl, ale raději čtu knihy určené
k maturitě. Jsou pro mne momentálně
důležitější.
Markéta Konečná 3.ATCo se týče maturitní
četby, zastavila jsem se u deseti knih.
Na zbytek mám času dost.

Který žánr knih ti nejvíce vyhovuje?
Radka Nesázelová 4.A Vybírám si hlavně ty
odpočinkové nebo poučné.

Věra Havlíková 4.AMůj nejoblíbenější žánr
knih je určitě fantasy a krimi.

Ondřej Kovář 4.A Nejvíc mi vyhovuje asi
fantasy nebo sci-fi.

Adéla Vojáčková 1. A Mě zaujmou knihy
s detektivní tematikou.

Kdy je podle Tebe nejlepší čas se jen tak posadit s knížkou?
Tereza Žigmundová 2.ATNejlepší čas
sednout si ke knížce je, když si potřebujeme
vyčistit hlavu a odreagovat se.

Radka Nesázelová 4.A Skvělý čas na čtení
knížek je určitě při dlouhé cestě vlakem nebo
v posteli před spaním.
Ondřej Kovář 4.A Čtu hlavně, když není co
dělat a nechce se mi jen tak nečinně ležet.

[11]

Preferuješ čtečky nebo máš raději klasickou knihu?
Pavel Ševčík 3.AT K četbě preferuju
nepochybně klasickou knížku. Z neznámého
důvodu jsou pro mě čtečky iritativním
podnětem. Po chvíli čtení začínají bolet oči a
přichází únava, která je u knížky méně
pravděpodobná.

Věra Havlíková 4.A Čtečku bych do ruky
nevzala, není nad pocit a vůni klasické knihy.
Adéla Vojáčková 1.ARaději čtu klasické
knihy.

Markéta Konečná 3.AT Mně vyhovují
čtečky. Když začnu číst knihu, která mě nebaví,
můžu si bez problému zvolit jinou.
(ODPOVĚDI BYLY AUTORKOU ČLÁNKU MÍRNĚ UPRAVENY, AVŠAK OBSAH ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚN!)
ZAJÍMAVÁ FAKTA O KNIHÁCH:
Původ slova 'Kniha'
Původ latinského slova pro knihu liber pochází
od Římanů, kteří používali tenkou vrstvu
„liber“, která se nachází mezi kůrou a dřevem
stromu. Anglické slovo „book“ pochází z
dánského slova pro knihy „bog“, což znamená
bříza. První lidé v Dánsku psali právě na
březovou kůru.

Největší knihovna na světě
Knihovna kongresu, Washington, DC, USA,
obsahuje 28 milionů knih a má 532 kilometrů
regálů.
Pokud byste jeli rychlostí cca 50 km za hodinu
v autě, trvalo by vám těsně pod 8 hodin projít
všechny. A to je bez přestávky na záchod!
Britská knihovna v Londýně je druhá největší s
více než 18 miliony knih.

Cenné knihy
Vzácně první vydání Alenky v říši divů od
Lewise Carrolla bylo vydraženo za $ 1,5 m na
aukci v New Yorku a stala se tak nejdražší
dětskou knihou v historii.

Největší knihkupectví
Barnes a Noble knihkupectví, New York City,
USA. Má 20,71 km regálů a zabírá plochu
14,330 m².

Největší kniha - Ke Tho Daw Phayar
Kompletní buddhistická bible (nebo
buddhistické bible) byly ryté do 729 bílých
mramorových tablet a jsou považovány
Myanmar buddhisty za ortodoxní texty.
Tabule jsou postaveny do čtverce, přičemž
každý je chráněn malým chrámem.

Nejprodávanější autoři
Nejprodávanější autor všech dob. Tato pocta
patří A. Christie, autorce detektivních příběhů.
Od roku 1920 se prodalo přes miliardu výtisků
jejích knih v anglickém jazyce a o další miliardu
více v 45 cizích jazycích. Více se prodalo již
pouze bible a knih od Williama Shakespeara.

CITÁTY O KNIHÁCH A ČTENÍ:
Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům.
John Ruskin
Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka - to je ta nejzajímavější věda.
Alexandr Sergejevič Puškin
Neexistuje taková bezcenná kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého.
Samuel Johnson
[12]

Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.
André Maurois
Závěrem bych chtěla poděkovat všem,
kteří mi ochotně a trpělivě pomohli
s vypracováním mého článku. Ať už studentům
naší školy, kteří jsou výše uvedeni v anketě, ale
i těm, kteří zde uvedeni nejsou a jakkoli se zde
podíleli. Dále taky p. uč. Šafaříkové, která si
na mě našla čas a dala mi vyčerpávající odpovědi
na mé ne vždy jednoduché a stručné otázky.
Zároveň jsem se ale setkala s neochotou a sliby,
které nikam nevedly. U našich studentů mě to
nemile překvapovalo a odrazovalo od mé práce.

Všem zúčastněným děkuji za spolupráci.

foto: Ing. I. Havlíková

Zuzana Tylšarová, 2. AT

Tip na zajímavou knihu
HÅKAN NESSER: SÍŤ
Počet stránek: 231
Obsah: Když se Janek Mitter jednoho rána probudí s příšernou kocovinou,
najde svou ženu Evu zavražděnou ve vaně. Sám si je téměř jistý, že jejím
vrahem není, ale dokázat to nemůže. V osudný předvečer s manželkou
pořádně flámoval a nyní si nedokáže na nic vzpomenout. A fakt, že po nálezu
těla nejprve pečlivě uklidil byt, příliš nevinně nevypadá. Metter je ihned
zatčen a obviněn z vraždy. Navzdory chybějícím důkazům je také odsouzen.
Případ však zaujme elitního komisaře Van Veeterena, uzavřeného, velmi
svérázného může středního věku se sklonem k hrubosti a melancholii, který si už dávno zvykl pobývat
v rosách svého osobního života. Jakmile začne pečlivě zkoumat pozadí vraždy, ukazuje se stále
zřetelněji, že řešení případu je úzce provázáno s jednou opravdu odpudivou rodinnou historií. Van
Veeteren postupně proniká do temné sítě vztahů, ale celé vyšetřování se ještě více zkomplikuje, když
nečekaně dojde k druhé vraždě… (zdroj: přebal knihy)
Můj názor: Kniha je opravdu skvěle napsána, je krátká, ukazuje policejní vyšetřování a my můžeme
jenom hádat, kdo je opravdu skutečný vrah. Knihu vám opravdu doporučuji.

Autor: Nesser se narodil na farmě v Kumla, většinu svého
života však prožil v Uppsale. Po univerzitním studiu, kdy
se
orientoval
především
na
skandinávské
jazyky, angličtinu, literaturu, historii a filozofii, pracoval
dlouho jako učitel. Jeho první román vyšel v roce 1988, ale
jako učitel pracoval až do roku 1998, kdy se rozhodl být
spisovatelem na plný úvazek. V roce 2006 se Håkan
Nesser a jeho manželka Elke přestěhovali do New Yorku.
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V současnosti žije Håkan Nesser s ženou a dětmi v Londýně a je úspěšným spisovatelem na volné
noze.
Současný autor severské prózy. 3x získal ocenění za nejlepší švédskou detektivku. V roce 2000 se stal
držitelem ceny Glass Key.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5kan_Nesser

DAVID LAGERCACRANTZ: DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Inspirováno sérií Stiega Larssona
Počet stránek.: 468
Obsah: Časopis Milénium má nové majitele a jeho kritici tvrdí, že
Mikael Blomkvist je vyhořelý a že uvažuje o změně zaměstnání. Pozdě
v noci Blomkvistovi zavolá profesor Frans Balder, přední odborník
na výzkum umělé inteligence. Balder mu tvrdí, že pro něj má důležité
informace o americké zpravodajské službě a že byl v kontaktu
s výbornou mladou hackerkou, která se podobá někomu, koho
Blomkvist velice dobře zná. Mikael Blomkvist doufá v exkluzivní
reportáž, kterou on i Milénium tak zoufale potřebuje. Lisbeth
Salanderová má jako obvykle své vlastní plány. Ale nadešel čas, aby se
jejich cesty ještě jednou zkřížily.
zdroj: nakladatelství Kosmas
Můj názor:
Ten, kdo četl předchozí tři díly (Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka která si hrála s ohněm a Dívka, která
kopla do vosího hnízda), určitě neodolal novému dílu, který bohužel nenapsal už původní autor.
Kniha se mi líbila, chytlo mě to a nepustilo. Podle mého se nový autor snažil a my se můžeme jenom
domnívat, jak to chtěl ten původní. Přečetla jsem ji za 4 dny, což je můj osobní rekord. V tomto díle
se nám odkrývá Lisbethino dětství a po celý čas si uvědomujeme, jak všechno do sebe zapadá. Takže
vám ji vřele doporučuju a pokud jste nečetli ani předchozí díly, tak si je přečtěte, pokud vás baví
severská literatura. Rozhodně to není ztráta času.
Citát:
Zaměřte se na nejslabší místo. Bojujte.
(Lisbeth Salanderová)

Autor: Švédský novinář a spisovatel, napsal několik úspěšných populárněnaučných knih i románů, z nichž se největšího ohlasu dočkal bestsellerový
životopis Já jsem Zlatan Ibrahimović (2011). Této knihy, která podle
recenzentů hloubkou svého vhledu do současné společnosti přesahuje žánr
sportovní biografie, se ve Švédsku prodalo přes 700 tisíc výtisků, vyšla
v patnácti zemích světa a dostala se do užší nominace na nejprestižnější
švédskou knižní cenu Augustpriset.
zdroj: http://www.cbdb.cz/autor-62585-david-lagercrantz
Veronika Maňásková, 4.A
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Filmové novinky

Deadpool
Jedná se již o osmý díl z filmové série X-Men.
Než se stal Deadpoolem, byl Wadem
Wilsonem bývalým členem speciálních
jednotek. Když mu lékaři diagnostikovali
pokročilé stadium rakoviny, podrobil se
experimentální léčbě v rámci programu
Weapon X, známého a populárního především
mezi x-menovskými mutanty. Díky tomu se
Wade zbavil rakoviny a nejenže zůstal naživu,
ale také jako bonus získal schopnost rychlého
samouzdravování. Bohužel však – například
oproti Wolverinovi, který po podobné léčbě

zůstal celkem sexy – z tohoto pokusu vyšel
trvale znetvořený. Proto přijal okostýmované
alter
ego
jménem
Deadpool.
- Již teď podle csfd.cz patří mezi neoblíbenější
filmy.
V hlavních rolích: Ryan Reynolds, Morena
Baccarin, Ed Skrein.

The Revenant
Zkušený lovec a trapper Hugh Glass je se svým
synem na výpravě s lovci kožešin. Uprostřed
hlubokých lesů vzdorují nečekaným útokům
indiánů a musí na své pouti překonávat
nemilosrdnou, zatím nezmapovanou krajinu
plnou nástrah. Glassovi se stává osudným
střet s rozzuřenou samicí medvěda grizzlyho.
Medvědí útok sice přežije, ale je těžce zraněný
a lovecká výprava se musí rozdělit. Zatímco
většina lovců pokračuje v cestě, s Glassem a
jeho synem zůstanou jen dva muži, John
Fitzgerald a Jim Bridger. Ti více méně jen
čekají, až zemře, aby jej pak pohřbili a mohli
pokračovat v cestě. Ale zraněný lovec stále
neumírá, a tak se Fitzgerald rozhodne čekání
na nevyhnutelné
zkrátit.
Při
pokusu
o nedobrovolnou eutanázii ho však přistihne
Glassův syn, kterého Fitzgerald zabije. Ještě
živého Glasse pak zahrabe v hrobě a spolu

s Bridgerem zmizí. Jenže Hugh má hodně tuhý
kořínek. V naprosto zuboženém stavu vyleze
z vlastního hrobu, zoufale se potácí
čarokrásnou, ale zcela lhostejnou krajinou.
Při životě jej drží především nenávist a touha
po odplatě. Musí překonat brutální zimu
a hlad, divoké řeky, bojovné indiánské kmeny
a
dokonat
svou
pomstu.
V hlavních rolích: Leonardo DiCaprio, Tom
Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter.
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Lída Baarová
Za zmínění stojí i český film režírovaný Filipem
Renčem Lída Baarová. Film vypráví o české
herečce Lídě Baarové, která byla ve 30. letech
minulé století jednou z nejlepší českých
hereček. Natáčela v německých ateliérech,
kde se její osud propletl s německým
ministrem
Josephem
Goebbelsem
i
samotným
Hitlerem.
V hlavních rolích: Táňa Pauhofová, Karl
Markovics, Gedeon Burkhard, Simona Stašová

Dánská dívka
Dánská dívka vás zavede do Kodaně
dvacátých let minulého století. Einar Wegener
patří k nejlepším dánským malířům své doby,
jeho žena Gerda mu přitom poskytuje
maximální podporu a přitom se sama snaží
prorazit jako portrétistka. Pozvolné borcení
jejich harmonického vztahu odstartuje banální
příhoda – Gerdě, která připravuje sérii
baletních portrétů, nedorazí figurantka,
a Einar svolí, že své ženě bude sedět
modelem, oblečený do baletního kostýmu.
Intenzivní spojení s ženským elementem
v Einarovi rozpoutá obrovský emocionální
zmatek, s nímž se vyrovnává nejprve
„nevinnou" hrou na tajemnou dánskou dívku
Lili, a později čím dál silnějším přesvědčením,
že pouze jako žena dokáže být šťastný.

díky své nové múze Lili sice konečně prorazila
jako umělkyně, ale zároveň ztratila svou
životní lásku.

V hlavních rolích: Alicia Vikander, Eddie
Redmayne, Adrian Schiller, Amber Heard

A byl by ochoten podstoupit cokoliv, aby jeho
transformace byla dokonalá. Během této
proměny ho věrně provází jeho Gerda, která

Anna Navrátilová, 2. AT
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Pascha neboli Velikonoce
Svátek křesťanů, který má hlubší význam, než si
myslíme. Někdo to možná bere jenom jako nějaký svátek, ale
pro křesťany je to významné období. Znázorňuje příchod jara,
obětování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Všichni známe hlavně
Velikonoční pondělí, přestože mu předchází celý týden
význačných dnů.

Svatý týden
Začíná
Květnou
nedělí,
která
připomíná příjezd Krista do Jeruzaléma.
O této příležitosti se při bohoslužbách
předčítají Pašije neboli zprávy o umučení
Ježíše Krista. Následuje Modré pondělí, poté
Šedivé úterý. Na Šedivé úterý hospodyně
vymetaly pavučiny a uklízely své domácnosti.
Ve Škaredou středu žaloval Jidáš na Ježíše.

prominout. Velký pátek, den ukřižování Krista.
Často spojován s tajuplnou mocí, rovněž je to
den velikého smutku a přísného půstu.
Na Bílou sobotu muselo být uklizeno ještě
před východem slunce. Hospodyně pekly
mazance i beránky, chlapci pletli pomlázky
z vrbových proutků a celý den se chystalo
na Boží hod velikonoční. V neděli na Boží hod
velikonoční Ježíš povstal z mrtvých. Týden
končí Velikonočním (Červeným) pondělím.
Myslím si, že tento den není nutné popisovat
podrobněji, protože každý ví, co ho doprovází.

O Zeleném čtvrtku se jedla jen zelená
strava, přestaly znít zvony tzv. ,,odlétaly
do Říma“ a nahradily je řehtačky. Čtvrtek je
dnem odpuštění, proto bychom měli všichni
zauvažovat nad tím, co můžeme ostatním

(pozn. ,,pašije‘‘
utrpení)

-

A jak se slaví Velikonoce v cizině?
Anglie
Aby dítě dostalo vajíčko, musí chodit od domu
k domu a koledovat.

Německo
Děti večer před Velikonočním pondělím
vyrábějí slaměná hnízda. Ty rodiče naplní
barevnými
vajíčky
a schovají
hnízdo
na zahradě. V pondělí ráno ho děti hledají.
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Finsko
Děti chodí koledovat podobně jako
v Anglii, ale v maskách čarodějnic.

Austrálie
Vyrábějí papírové kloboučky a ty pak
zdobí. Poté se pořádají průvody ulicemi.

Řecko
V den pravoslavných Velikonoc se
pořádá vajíčková bitva, ve které se snaží trefit
vajíčko svého protivníka. Když zasáhnou,
pronáší větu „Christos anesti“.

(pozn. ,,Christos anesti‘‘ – Kristus vstal
z mrtvých)

Karolína Březinová, 1.AT (text i foto)

VTIPY
Učitel zkouší Pepíčka z historie, ten neví vůbec
nic.
"Tak mi alespoň řekni, kdo objevil Ameriku?"
Pepíček nic. Učitel zalomí rukama a zvolá:
„Kolumbus!“

Co vznikne, když řeknete blondýnce, aby
oloupala bednu brambor? Hromada třísek.

Pepíček pokrčí rameny a jde si sednout.
"Člověče, proč odcházíš?"
"Přece jste volal dalšího."

Co je třeba udělat, když před sebou uvidíte
malého zeleného mužíčka?
Přejít přes přechod.

Učitel zkouší z přírodopisu: „Co je to za ptáka?“ a
ukáže ze zakrytého tvora jen nohy.
„Nevím,“ odpoví student. „Tak to je za pět, jak se
jmenujete?“ Student si vyhrne nohavice:

Denisa Jedruchová, 2.AT

„Můžete také hádat.“
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