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Úvodem …
V tomto čísle se můžete těšit na postřehy ze soustředěné praxe, exkurze do minulosti, návštěvy Prahy
a další články...

Soustředěná praxe v Olešnici

V minulém školním roce, tak jako ve
všech předešlých, patřil červen praxím.
Protentokrát se část děvčat z 2. AT (nyní 3. AT)
vydalo směr Olešnice, kde nás čekaly dva
pracovní týdny. První
den patřil seznámení
s krásným ubytováním
Na Habeši, s okolím,
se zdejší
mlékárnou
a jejím vedením a
večer na uvítanou se
opékaly buřty nad
ohněm, u kterého jsme
si vyprávěly různorodé
historky. Hned v úterý
už jsme šly po dvojicích na přidělená

pracoviště, která se „točila“ a na každém jsme
byly celkově tři dny. Pracovalo se na tzv.
tvarohárně, máslárně a na ochucených sýrech
(ochucené trojúhelníkové sýry, např. Rabín
a Gyros).

Po práci na nás čekal buď relax u bazénu,
lenošení v chládku na postelích u filmu a pro ty
aktivnější nádherná příroda. Hned první den
jsme zjistily, že nedaleko od nás je rozhledna,
tak proč ji nenavštívit? Ovšem až budeme
vědět kudy kam… Ve středu jsme se s malou
pomocí zdejších lidí dostaly až k ní. Z rozhledny

jsme viděly veškeré okolí, včetně mlékárny,
která měla na střeše nepřehlédnutelnou
strakatou krávu. Zbylé dny jsme obhlížely zdejší
městečko, pracovaly, relaxovaly a hlavně jsme
si užívaly spoustu času pospolu. A že to stálo
za to! :D Obdiv našim paním učitelkám, kterým
z nás občas musela jít hlava kolem. Tak snad
příště znovu a třeba i ve stejné sestavě, co vy
na to, děvčata?:D
Denisa Jedruchová, 2. AT, foto: D. Jedruchová

Exkurze do minulosti
Dne 6. května 2016 se v 2. AT konala „exkurze do
minulosti“. Historie se týká každého z nás, někoho více a někoho méně. My měli možnost nahlédnout
do historie letců 2. světové války, do jejich životů i smrti. Nemálo těchto „létajících“ hrdinů našlo smrt v
kabině letadel, ovšem ne mnoho se jich v současné době podařilo najít a vystavět těmto mladým
mužům (často téměř stejného věku jako my) pomníky za jejich zásluhy. A aby tato „exkurze“ nebyla jen
o pouhém povídání, kolovaly mezi žáky taky ukázky např. střepin z roztržených projektilů, které měly v
nejednom případě na svědomí pád zasáhnutého letadla, letecká kukla apod. K vidění byly i časem
znehodnocené zbraně a vyznamenání, a to nejen za poctivé zásluhy, ale i za ty „krvavé“, které
připomněl darovací prsten od samotného Himmlera. Ale pozor! Nezavítali jsme jen do časů 2. světové
války, ale i mnohem dále. Dobu cca 2000 let před naším letopočtem zhmotnily kamenné šperky,
bronzové spony, prstýnky a náramky, tudíž si na své přišla i děvčata. Za umožnění „cesty v čase“ patří
dík panu Richardu Jedruchovi.
P. S. Nezapomínejte na historii, ta totiž utvářela současnost.

Denisa Jedruchová, 2. AT

Navštívili jsme Prahu
Dne 26. 4. 2016 se naše výletnická skupina v brzkých ranních hodinách sešla na vlakovém nádraží
s jediným společným cílem-Praha. Nejednalo se ani tak o výlet, jako o exkurzi a zasvěcení 3. AT
a děvčat z 2. AT do tajů a krás našeho hlavního města Prahy. Dlouhá cesta vlakem díky Leo expresu
krásně a pohodlně utíkala a my jsme se nemohli dočkat cedule s nápisem Praha-hlavní nádraží.
Postupně jsme procházeli všechny známé
i méně známé památky. Ke každému místu měl
někdo ze studentů připravený kratičký referát,
který nám danou památku ještě lépe přiblížil. Ti
odvážnější si dokonce troufli přeložit nám pár
vět ze svého výkladu do angličtiny!
Na Václavské náměstí majestátně shlíží svatý
Václav ze svého koně a o kousek dál visí chudák

se nás zmocnil pocit úzkosti a lítosti nad jejich
smutnými osudy, ale i hrdost. Byli jsme hrdí
na muže, kteří se rozhodli bojovat a položit své
životy za životy jiných lidí. Kteří se rozhodli
postavit zlu a bezpráví, které sužovalo náš lid.
Kteří pocházejí z měst a vesnic nám tak
známých. A konečně-na ty muže, kteří se

ze stropu. Zde se jedná o práci provokativního
umělce Davida Černého, který má svá díla
umístěna po celé Praze. Pravoslavný chrám
svatého Cyrila a Metoděje v nás všech vyvolal
smíšené pocity. Studený pot na zádech jsme
cítili již při pohledu na rozstřílenou zeď chrámu.
Při vstupu do krypty, kde parašutisté přebývali,

do poslední chvíle odmítali vzdát a až
v bezvýchodné situaci hrdě ukončili své životy.
Nevzdali se. Nikdy.

a častovalo nás prudkými poryvy ledového
větru a při procházení Karlova mostu se nad
námi stahovala zlověstná mračna. Ve chvíli
osobního volna se z oblohy spustily hektolitry
vody, a tak jsme jej trávili různě: po obchodech
či restauracích.
Počasí nám však na náladě neubralo a my jsme
si plnými doušky užívali červeno-zlatou krásu
elegantního luxusu Národního divadla.
Zbytky svojí energie jsme věnovali nákupům
a poznávání rozličných koutů Prahy. Na cestě
domů, všichni značně unavení, jsme
za zavřenými víčky viděli stověžatou Prahu,
krásy Karlova mostu i Národního divadla.

Na jiné myšlenky nás přivedl Tančící dům, který
je pro někoho skvostem a na jiného působí
mezi historickými pražskými stavbami jako pěst
na oko. Počasí se s námi příliš nemazlilo

Za úžasné zážitky a krásně strávený den patří
velký dík paní učitelce Tovaryšové a Šafaříkové,
které byly ochotné nám svůj čas věnovat
a pustit se s námi do objevování krás hlavního
města.
Zuzana Tylšarová, 2. AT, článek i foto

Majáles 2016
Dne 29. 4. 2016 se naše škola účastnila
studentského Majálesu. Na pořádání této
události se podíleli studenti kroměřížských
středních škol včetně našeho Miroslava
Šilhánka. Pro studenty byl připraven
bohatý dopolední i odpolední program.
Studenti středních škol se shromáždili
v 9:00 na Hanáckém náměstí, odkud
vycházel průvod. Viděli jsme zajímavé
kostýmové kreace na téma Filmové
postavy. Do vskutku originálních kostýmů
se převlékli žáci veterinární školy (Avatar), studenti zdravotnické školy se inspirovali filmem Rebelové, Střední
pedagogická škola se zahalila do kostýmů na téma Hippies. Naši studenti a vyučující si zvolili film Kmotr.
Po krátkém průvodu začal dopolední program na Velkém náměstí, kde se každá škola představila krátkým
vystoupením a volil se král či královna Majálesu. Střední hotelová škola upoutala svou barmanskou show
a královnou
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Malušková.

Odpolední program začínal v 15:00 na Pionýrské louce a trval až do brzkých ranních hodin. Na dvou
pódiích vystoupily místní i zahraničních kapely. Poslechli jsme si zahraniční band Lausch, z lokálních pak
vystoupili Broučky, Paradox, Side Effect, There’s blood In My ears, Šoky, Steel Sting a další. Velké poděkování
patří všem pořadatelům a sponzorům.
Anna Navrátilová, 2. AT, foto: Mgr. S. Pyšňaková, Ing. I. Havlíková

Divadlo
Studenti naší školy zhlédli ve školním roce 2015/2016
čtyři představení Městského divadla ve Zlíně. Viděli jsme
inscenace Malované na skle, Baťa Tomáš, živý, Prodaná
nevěsta a Revizor. Domnívám se, že vše bylo pojato velmi
moderně a zajímavě. Někdy se experimentování s propojením
prvků různých dob povedlo, místy ovšem působilo rozpačitě.
Největší úspěch měl jistě muzikál Malované na skle. Doufám,
že se mnou zúčastnění studenti souhlasí…
Ráda bych za všechny poděkovala PhDr. Věře Šafaříkové za organizaci.

Karolína Březinová, 1. AT, foto: D. Jedruchová

Analytická chemie v angličtině
Na vysokých školách je možné studovat odborné předměty
v angličtině, a proto se naše škola rozhodla zpestřit analytickou chemii
a spojit ji s angličtinou, a to hned v několika květnových hodinách.
Každý student dostal laboratorní řád, který jsme si společně
přeložili do češtiny.
Dále jsme popisovali destilační aparaturu a naučili jsme se tak
spoustu nových odborných slovíček.

Pro praktické naplnění hodiny nám byl zadán
laboratorní pokus v angličtině. Na jeho uskutečnění
bylo potřeba přeložit
a pochopit postup, který
zahrnoval další odborné
názvy. Nakonec se pokus
podařilo realizovat bez
jakýchkoli nehod.
Tyto
hodiny
analytické chemie byly pro nás určitě nejen
příjemným zpestřením běžné výuky, ale i zajímavou a přínosnou zkušeností.
Vendula Suchomelová 1. AT, foto: Mgr. S. Pyšňaková

Slavnostní předávání vysvědčení
V pátek 24. června 2016 odpoledne se sešli na Octárně úspěšní
absolventi 4. ročníku SPŠM
a absolventi VOŠP denního
a kombinovaného studia. Slavnostní ráz celé akce byl podtržen nejen
velice příjemným prostředím Kaple na Octárně, ale i studentskou
hymnou, přítomností rodičů a známých a samozřejmě předáváním
důležité listiny o úspěšném zakončení studia.
Všem absolventům blahopřejeme a přejeme do dalšího života hodně
úspěchů v osobním i profesním životě.
Ing. I. Havlíková, článek, foto

Krajské kolo časopisu
V úterý 31.5.2016 se v Brně konalo krajské kolo
časopisů
Jihomoravského,
Zlínského
a Olomouckého kraje. Náš časopis zde získal první
místo v kategorii středních škol a tím postup
do celostátního kola. Kromě vyhlášení výsledků,
možností prohlídnout si časopisy jiných škol, byla
pro studenty nachystaná projížďka historickou
tramvají.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
oceněných časopisů Zlínského kraje
10. ročníku celostátní soutěže Školní časopis roku
Žáci I. a II. stupně
1. Papjérky – ZŠ Březová
2. Myškoláček – ZŠ Mysločovice
Obsah: Papjérky – ZŠ Březová
Grafika: Myškoláček – ZŠ Mysločovice
Titulka: Papjérky – ZŠ Březová
Žáci II. stupně
1. Polanský Vrabčák – ZŠ Valašská Polanka
Obsah: Polanský Vrabčák – ZŠ Valašská Polanka
Grafika: Polanský Vrabčák – ZŠ Valašská Polanka
Titulka: Polanský Vrabčák – ZŠ Valašská Polanka
Středoškoláci
1. FRESH MILK – VOŠP a SPŠM Kroměříž
Obsah: FRESH MILK – VOŠP a SPŠM Kroměříž
Grafika: FRESH MILK – VOŠP a SPŠM Kroměříž
Titulka: FRESH MILK – VOŠP a SPŠM Kroměříž
Webové e-ziny, webová televize
1. Televize T. G. M. – Gymnázium Zlín, ulice T. G. Masaryka
zpracovala: Ing. Iveta Havlíková
zdroj + foto:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153558306083038.1073741843.187158603037&type=3

Výlet nejen za Laksymáčkem
V pátek 17. června jela naše třída 1.A na exkurzi
do Mlékárny v Bystřici pod Hostýnem Net Plasy, spol. s.r.o.
Zde jsme se seznámili s jejich výrobky , poznali jak probíhá
zpracovávání mléka ve velkém závodě a mohli porovnat se
zkušenostmi z praktického vyučování na poloprovoze, např. při výrobě
tvarohu nebo přírodních sýrů, které zde probíhá v malém měřítku. Poznatky
z exkurze se nám budou hodit i při studiu odborných předmětů, např.
Potravinářské technologie. Na závěr exkurze jsme měli možnost ochutnat
některé výrobky ze sortimentu mlékárny. Děkujeme vedení závodu Net
Plasy, spol. s.r.o . za umožnění zajímavé exkurze.
Ing. Iveta Havlíková,
článek + foto ; obrázky z:
http://www.mlekarnabystrice.cz/produkce/

Tip na zajímavou knihu
Počet stránek: 292
Obsah: Setkaly se před patnácti lety na kurzu francouzštiny a dnes jsou
z nich nejlepší kamarádky. Každé první úterý v měsíci se scházejí ve své
nejoblíbenější restauraci – úspěšná obhájkyně Caroline, přecitlivělá Judith,
Eva, oddaná matka čtyř dětí s pohřbenými pracovními ambicemi, ustavičně
zamilovaná a rozevlátá designérka Kiki a elegantní Estella s přeplněným
šatníkem a ostrým jazykem – a každý rok spolu jezdí na krátkou dovolenou.
Ale letos je všechno jinak: Judith čerstvě ovdověla. Po smrti svého muže
najde deník, který si vedl při putování do Lurd, a rozhodne se, že jeho pouť
dokončí. Arne totiž onemocněl rakovinou, a tak se do cíle nikdy nedostal.
Ostatní Úterní ženy nenechají kamarádku na holičkách, ale netuší, do čeho
se pouštějí. Svatojakubská pouť se pro každou z nich stává osobní výzvou,
prostorem pro zamyšlení nad svým životem. Pod jihofrancouzským
sluncem přicházejí Úterní ženy na stopu tajemství, které všechno změní.
(zdroj: přebal knihy)
Můj názor: Kniha je skvěle a vtipně napsána. Čte se opravdu jedním dechem, protože chce přijít
na tajemství Arneho a každá kapitola končí tak, že máte hned chuť hned číst další. Nedá se od ní
odtrhnout, proto vřele doporučuji. Za 3 dny nemáte co dělat.

O autorce: Monika Peetzová (nar. 1963) vystudovala germanistiku,
komunikační vědu a filozofii na Mnichovské univerzitě. Po výletech
do oblasti reklamy a vydavatelství byla v letech 1990—1998
dramaturgyní v redakci televizních filmů v Bayerischer Rundfunk.
Od roku 1998 pracuje jako scenáristka v Německu a Holandsku.
Podílela se na filmech Ein Baby zum Verlieben (Zvláštní chůva, 2004),
Noch einmal zwanzig sein (Znovu dvacet, 2007) či na třídílné sérii
pro ZDF Die Rebellin (Rebelka, 2009). V roce 2010 vydala svou první knihu Úterní ženy, která byla
ve stejném roce podle jejího scénáře zfilmována.
Zdroj: https://www.kosmas.cz/autor/36515/monika-peetzova/
Veronika Maňásková, 4.A
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