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Úvodník 

V tomto čísle časopisu se poohlédneme za novými událostmi naší školy – Přehlídkou sýrů, 

výletem do Vídně, stužkovacím večírkem a plesem, zajímavou hodinou angličtiny či návštěvou 

dětského klubu Falco. Budeme mít možnost procvičit si ruštinu, angličtinu, naučit se velikonoční 

básničku či upéct beránka. Samozřejmě nebude chybět kulturní okénko. 

                                                                                                                                Ing. Iveta Havlíková  

Annual Cheese 

Sensory Evaluation 

This event took place in Pavlákova 

Residence hall on Wednesday, December 

3rd, 2014. There were all the people from 

our school and visitors from Veselí nad 

Lužnicí.  We were delighted to welcome 

the headmaster of VOŠP a SPŠM Kroměříž 

Ing. Milan Zeman, the head of practical 

training department Ing. Josef Mrázek and 

the mayor of Kroměříž Mgr. Jaroslav 

Němec.  

We worked in groups of five, each had a 

person in charge. We had 14 samples of 

various cheeses and we tested their taste, 

smell, texture, packing, colour and 

appearance. Later on, we recorded the 

data into protocol. After the evaluation we 

could eat and enjoy the rest of the dairy 

products.  

We are sure all students, teachers and 

visitors enjoyed this very special event. 

2.AT students 



Výlet do Vídně 

Dne 25. 11. 2014 se naše škola vypravila 

na  vánoční trhy do Vídně. Dlouhou cestu 

autobusem si užil každý po svém. První 

zastávka se konala v nákupním centru Hofer. 

Zde jsme měli možnost nakoupit si sladkosti 

a  jiné místní mlsky.  

Počasí bylo pro podzim typické. Zataženo 

a  mlhavo. Ale ani počasí nás neodradilo od 

krásné procházky v parku vídeňského zámku 

Schönbrunn, který, i přes přicházející zimu, 

neztrácel svůj půvab a my jsme nevěděli, 

kterému koutu parku věnovat svou pozornost 

dřív. Před zámkem jsme měli možnost projít si 

prvních pár vánočních stánků či chatek. Byl to 

takový „předvoj“ pravých vánočních trhů, 

na  které jsme se těšili.  

Když jsme se dost nabažili krás Schönbrunnu 

a  všeho kolem něj, vydala se naše výprava do 

rakouského muzea vojenské historie 

(Heeresgeschichtliches museum). Zde jsme 

obdivovali vystavené exponáty týkající se první 

i druhé světové války. Různé uniformy, střelné 

a bodné zbraně a jiné. U vchodu do rozličných 

síní muzea bylo možno vzít si český překlad 

toho, co se v té či oné místnosti nachází, takže 

jazyková bariéra nám nečinila žádné 

problémy. Myslím, že si v muzeu každý přišel 

na své a našel si to, co ho o dané válce 

zajímalo. 

 

Všechna tato místa měla jistě své kouzlo, ale 

nejvíc nás to všechny táhlo před vídeňskou 

radnici, kde se konaly vánoční trhy. Cestou 

jsme obdivovali krásy místního parlamentu 

i  luxusních aut, která parkovala u silnice.  

Volného času ve Vídni využil každý po svém. 

Někdo se rozhodl po krátké prohlídce trhů 

navštívit a obdivovat i další památky a jiní se 

potulovali v blízkosti radnice a sledovali 

rozmanitost výrobků, které byly vystaveny 

v krásně osvětlených dřevěných chatičkách. 

Jiní pili voňavý punč či jiné nápoje z krásně 

malovaných hrníčků, a když se stmívalo, 

pozornost všech padla na poutavé osvětlení 

trhů, stromů a jiné vánoční výzdoby, které 

bylo opravdu kouzelné. Každý z nás vnímal 

onu přicházející vánoční atmosféru a každý si 

okamžiky ve Vídni užíval.  

Cestou domů jsme si pro zkrácení dlouhé 

chvíle, všichni unavení, ale s úsměvem na 

rtech, zpívali písničky. Myslím, že každý na 

vánoční Vídeň vzpomíná rád a každý si z ní 

odnesl spoustu zážitků a naladil se na  notu 

Vánoc. Chceme tímto také velmi poděkovat 

paní učitelce Šafaříkové za organizaci 

celého zájezdu. 

Zuzana Tylšarová 1.AT 

 

 

 

 



 

Netradiční hodina 

angličtiny v 1.AT 

V říjnu nás v hodině angličtiny 

navštívila dvaadvacetiletá Ruska 

Táňa. Prozradila nám, že už rok žije 

v Moskvě, také nám ukázala fotky 

významných staveb v Moskvě nebo 

v Rusku. Dozvěděli jsme se něco o 

typických ruských jídlech a o jejím 

životě. V České republice byla 

poprvé a podle vyprávění se jí tu 

opravdu líbilo.  Zachutnaly jí i 

typické valašské frgály, které pro ni 

připravila paní učitelka Pyšňaková. 

Táňa byla velmi přátelská a 

komunikativní. Poděkování patří 

paní učitelce za zajímavou návštěvu 

a také Táni za ochotu odpovídat na 

naše otázky.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přelož do češtiny:  

  

1) Co je to „úžas“ ?  

a) překvapení 

b) zděšení 

c) pozdrav 

2) Co jsou to „naski“ ?  

a) ponožky 

b) lyže 

c) kalhoty 

3) Co je to „žiletka“? 

a) plíšek 

b) sekera 

c) vesta 

4) Kdo se tají pod názvem „božja 

karovka“ ? 

a) včela 

b) beruška 

c) kobylka 

5) Co je to „sviněc“? 

a) olovo 

b) prase 

c) vězeň 

 

   Vypracovala: Anna Navrátilová  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stužkovací večírek 4. A 

Dne 27. 11. 2015 měli naši budoucí 

maturanti stužkovací večírek. Na programu 

bylo nejen stužkování, ale i poohlédnutí se 

za čtyřmi roky studia ve formě poutavého 

videa či zamyšlení se u zábavného testu 

pro učitele. 

 
Na večírku, který se nesl ve stylu 60. let, 

byla velmi příjemná atmosféra a studentům 

to v dobovém oblečení moc slušelo.  

                            Ing. Iveta Havlíková 

 

 



Ples 

Tradiční ples naší školy se konal 14.2.2015 

a byl spojen se slavnostním šerpováním 

maturantů. Nechyběla samozřejmě 

příjemná hudba, tanec ani bohatá tombola, 

chutný raut a zajímavá předtančení. 

                           Ing. Iveta Havlíková  

          

 

 

 

 

 

 



Návštěva dětského klubu 

FALCO na naší škole 

V rámci dne otevřených dveří dne 

14.2.2015 naši školu navštívili členové 

dětského zájmového klubu FALCO - 

přátelé přírody.  

 

 

Přes 40 dětí a jejich rodičů se seznámilo s 

historií, současností a studijní nabídkou 

mlékárenské školy. 

 

 S velkým zájmem se setkala exkurze po 

celé škole, zábavné pokusy v chemické 

laboratoři a také ukázky mikroskopických 

technik v laboratoři potravinářské 

mikrobiologie. 

 

Zlatým hřebem sobotního programu byla 

ukázka výroby čerstvého sýra, spojená s 

ochutnávkou školních výrobků, která 

proběhla na školním poloprovozu. 

 

Děti, rodiče i my zaměstnanci školy jsme 

byli nadšení ze společného setkání. 

Těšíme se na další! 

 Mgr. Ing. Michal Pospíšil 



ÓČKO CHART                                                              

1. TO THE LAST PAGE – Come 

and Play  

2. LOVE ME LIKE YOU DO - 

Ellie Goulding 

3. WHAT I LIKE ABOUT YOU - 

5 Seconds of Summer 

4. NIGHTINGALE - Demi 

Lovato 

5. SUGAR - Maroon 5 

6. DÍTĚ ROBOTÍ - Mirai  

7. LISTEN TO THE MAN - 

George Ezra 

8. THE NIGHTS - Avicii 

9. HEARBEAT SONG - Kelly 

Clarkson 

10.  U TEBE BEJT - Ben 

Cristovao 

11.  WALK - Kwabs 

12.  DOING IT - Charli XCX 

feat. Rita Ora 

13. TRÁVA - Aneta Langerová 

14.  FOURFIVESECONDS - 

Rihann feat. Kanye West 

& Paul    McCartney 

15.  O PRAVDĚ - Marek 

Ztracený 

16.  ELASTIC HEART - Sia 

17.  SOMETHING NEW - Axwell 

& Ingrosso 

18.  MASTERPIECE - Jessie J 

19.  FADE OUT LINES - The 

Avener 

20.  L.A. LOVE (LA LA) - Fergie 

feat. YG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ocko.tv/charts/ocko-

chart-22bcd2c4.html 

Radka Nesázelová 3.A 

http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=103
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=119
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=143
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=147
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=111
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=145
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=105
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=101
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=117
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=137
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=99
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=139
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=149
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=127
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=133
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=135
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html?idt=113
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html
http://ocko.tv/charts/ocko-chart-22bcd2c4.html


 

 

Hody, hody doprovody, 
já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 
nesl košík vajíček. 

Potkala mě koroptvička, 
chtěla jedno červené, 
že mi dá lán jetelíčka 
a já říkal: Ne, ne, ne. 

Na remízku mezi poli, 
mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem, 
malovaná vajíčka. 

Hody, hody doprovody, 
dejte vejce malovaný, 
nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný. 

 

Za kamny v koutku 
na vrbovým proutku, 

proutek se ohýbá, 
vajíčko se kolíbá. 

 

Panímámo zlatičká, 

darujte nám vajíčka. 

Nedáte-li vajíčka, 

uteče vám slepička 

do horního rybníčka 

a z rybníčka do louže, 

kdo jí odtud pomůže?                           

http://www.prani-pranicka.cz/basnicky-k-velikonocum/ 

 

Ingredience 

Na ozdobu:  1ks lískového ořechu                           
           2 ks mandlí  

Poleva:  1 lžička citronové šťávy 
                1 ks bílku 
    100 g cukr moučka 

Těsto:  špetka citronové kůry 
 200 g cukr krupice 
 2 ks vejce 
 240 g polohrubé mouky 

4 ks bílek 
1 lžíce citronová šťáva              
1 balíček vanilkový cukr 
4 ks žloutek 

 
Postup přípravy receptu 
Do mísy dáme vejce, žloutky, cukry, citronovou 
kůru a šťávu a vše vyšleháme do pěny. Do této 
pěny lehce vmícháme mouku a nakonec i pevný 
sníh ušlehaný z bílků. Troubu předehřejeme 
na 190°C.  
Formu na beránka důkladně vymažeme tukem, 
vysypeme hrubou mouku, připravené těsto do ní 

 

 
vlijeme a formu zaklopíme. Beránka pečeme asi 
45 minut a ještě horkého vyklopíme. 
Když beránek vychladne, vyšleháme bílek 
s moučkovým cukrem a po kapkách do polevy 
zašleháme citronovou šťávu. Vzniklou polevou 
beránka nazdobíme, mandle použijeme jako oči, 
lískový oříšek jako nos. 
Velikonočního beránka ozdobíme mašlí a 
naaranžujeme na sváteční stůl.  

Zdroj http://recepty.vareni.cz/treny-

velikonocni-beranek/  

Radka Nesázelová 3.A 

http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=vejce
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=bilek
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=citronova+stava
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=vanilkovy+cukr
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=zloutek
http://recepty.vareni.cz/treny-velikonocni-beranek/
http://recepty.vareni.cz/treny-velikonocni-beranek/


World of Warcraft 
Warlords of Dreanor 

 
 Warlords of Draenor je již 

pátý datadisk pro World of Warcraft 

oznámený na Blizzconu 2013! 

Datadisk vyšel 13.11.2014. 

 Nový příběh, nový kontinent, 

nová monstra, nové spelly a hlavně 

maximální level 100. Hlavním 

motivem pro  tvůrce hry byl návrat 

ke kořenům. Děj navazuje 

z  minulého datadisku, kdy Garrosh, 

který byl poražen a  uvězněn, se za 

pomocí blood elfa dostane z vězení a 

vytvoří alternativní minulost. Zde 

vyhledá svého otce Grommashe, se 

kterým vytváří plán jak zničit celý 

Azeroth. Grommash velí své armádě 

„IRON HORDE“. Další z warlordů 

jsou: Durotan, který pomáhá zastavit  

iron hordu, Ner´zhul, Blackhand,  

 

 

Gul´dan, Kargath Bladefist, Kilrogg 

Deadey. 

 Novinky v datadisku : 
• Každý hráč si po určité linii 

úkolů postaví svoji pevnost, ze které 

posílá bojovníky na mise. Bojovníky 

lze vylepšovat. 

• Nový kontinent : Dreanor. 

• Nové dungeony, raidy. 

• Nová PvP zóna – Azshran. 

• Nové modely hratelných ras. 

Datadisk je velmi úspěšný 

a  zajímavý. V poslední aktualizaci 

vývojáři přidali do hry možnost fotit 

„SELFIE“ a  upravili vzhled Blood 

Elfů. 

Připravuje se další rozšíření, ale 

námět ještě není znám. 

  

Vladimír Frýza 

 



Novinky v kinech: 
 

Americký sniper: 

Životopisný / Akční / Drama / Válečný 

Délka filmu: 133 min 

Obsach: 

Odstřelovač jednotek SEAL amerického 

námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku 

s jediným úkolem: chránit své bratry ve 

zbrani. Jeho neomylná přesnost zachrání 

na bojišti velký počet životů, a když se 

rozšíří pověsti o jeho odvážných 

husarských kouscích, vyslouží si přezdívku 

„Legenda". Avšak jeho pověst se donese až 

za nepřátelské linie a na jeho hlavu je 

vypsána odměna a stává se z něj hlavní 

terč povstalců. Navzdory nebezpečí i 

obětem ze strany jeho rodiny se Chris 

zúčastní čtyř hrůzných misí v Iráku a stává 

se symbolem kréda jednotek SEAL 

„neopustit ani jednoho muže". Ale po 

návratu domů Chris zjišťuje, že na válku 

nedokáže zapomenout. 

 

 
 

Promítání v kině Nadsklepí  
ve dnech: čt 05/03 22.00, pá 06/03 

17.00, so 07/03 20.00, ne 09/03 17.30 
 

 

 

Padesát odstínů šedi 

Drama / Romantický 

Délka filmu: 124 min 

Obsah: 

Studentka literatury Anastasia (Dakota 

Johnson) je podle vlastních slov 

nezajímavá a nudná „šedá myš" s nízkým 

sebevědomím, pravý opak tajemného 

podnikatele Christiana Greye (Jamie 

Dornan), kterého přišla vyzpovídat pro 

článek do studentského časopisu. Přestože 

se ji Grey svým chladným a odměřeným 

chováním snaží odradit, má ho plnou 

hlavu, což ještě prohloubí jejich opakovaná 

pracovní setkání. Bez ohledu na to, že ji 

varuje, jak je komplikovaný a ve 

zlověstných náznacích mluví o svém 

specifickém vkusu, není Anastasia jeho 

přitažlivosti schopná odolat. Ani Grey však 

není vůči téhle plaché dívce imunní a 

postupně jí začne otevírat dveře do své 

třinácté komnaty. Pokud do nich Anastasia 

vstoupí, pozná pravého Christiana Greye. 

Na posteli určené jen pro vyvolené zároveň 

pozná pravou Anastasii – své touhy, své 

vášně, svou živočišnost. Až z toho jde 

strach. 

 
 

Promítání v kině Nadsklepí  
ve dnech: ne 8/3 20.00, ne 15/3 

20.00, so 28/3 20.00 
 



Ghoul 

Česko, 2015, 86 min Horor / Thriller 

Obsach: Trojice filmařů se vydává 

na  Ukrajinu s cílem natočit unikátní 

dokument o kanibalismu. Strašlivý 

hladomor v letech 1932-1933 tu dohnal 

spoustu lidí k děsivým činům. Nečekaně se 

jejich pátrání začíná propojovat s příběhem 

jednoho z nejzvrácenějších zločinců 

novodobé historie, kanibala Andreje 

Čikatila. Během 12 let spáchal přes padesát 

brutálních vražd, při nichž své oběti 

částečně snědl. Společně s místní 

tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se 

snaží odhalit tajemství domu, kde se vše 

odehrávalo. V opuštěném stavení uprostřed 

ukrajinských lesů se z  filmařů i jejich 

doprovodu však brzy stávají nedobrovolní 

vězni. Stísněný pocit ve zdech domu se 

mění v děsivá setkání s jiným světem. Ze 

záměru natočit dokument se stává 

hrůzyplný boj o život. Nikdo netuší, kdo 

nebo co je TAM VENKU 

Klady: 
– na české poměry dobrý horor 

– některé lekačky 

– dobře zvolené prostředí 

– první polovina filmu 

Zápory: 
– tento film selhal hlavně na 

postavách. O hlavních propagonistech se 

toho divák moc nedozví, není rozveden 

jejich potenciál, hlavně u postavy vědmy a 

Borise 

– Málo rozvedená a využitá 

mytologie, například jsme se mohli 

dozvědět vice informací o Andrejovi 

Čikatilovi 

– nedostatek rozhovorů s místními 

ubírá na autentičnosti 

– nelogické jednání postav 

– násilně přidaná postava vědmy 

– logické 

chyby v ději 

– nespln

ěné sliby 

tvůrců 

– film 

nebyl tak 

strašidelný jak se slibovalo, nikdo z kina 

strachy neutekl, ale málem tam někdo 

usnul 

Režie:Petr Jákl 

ml. 

Scénář:Petr Bok, 

Petr Jákl ml.                

Kamera:Jan 

ŠusterHudba:Karel 

Havlíček 

Hrají:Jennifer Armour, Jeremy Isabella, 

Paul S. Tracey, Debra Garza, Alina Golovlyova 

Hodnocení 

– horších 60% - průměrný horor 

 

 

 

 

 

 

 



Nirvana 
Žánr: 
Grunge  Alternativerock Punk rock 

 

Aktivní roky: 
1987–1994 

 

informace o skupině: 
 

Nirvana byla americká grungeová kapela 

založená v roce 1987 v Aberdeenu ve státě 

Washington. Patří mezi nejvlivnější 

hudební skupiny 90. let 20. století. 

Zakládajícími členy byli Kurt Cobain 

(kytara, zpěv) a Krist Novoselic (basová 

kytara). Na místě bubeníka nakonec 

zakotvil Dave Grohl, který byl poslední v 

řadě několika bubeníků, kteří se v Nirvaně 

vystřídali. Jako třetí kytarista byl přijat Pat 

Smear.V roce 1989 Nirvana nahrála své 

první studiové album s názvem Bleach, 

avšak stále nepatřila k hlavnímu proudu 

populární hudby. Zlom nastal v okamžiku, 

kdy v roce 1991 vyšel její nový singl s 

názvem „Smells Like Teen Spirit“ k albu 

Nevermind. Tato píseň se dostala na první 

příčky v hitparádách a otevřela Nirvaně 

cestu ke slávě. Třetí a zároveň poslední 

studiové album vyšlo v roce 1993 a dostalo 

název In Utero; obsahovalo později 

populární skladby jako „Rape Me“ a 

„Heart-Shaped Box“.Nirvana se rozpadla 

po sebevraždě frontmana skupiny Kurta 

Cobaina v dubnu 1994. Od svého vzniku 

prodala po celém světě více než 50 milionů 

alb.[1] Hudebnímu stylu, který Nirvana 

hrála, se začalo říkat grunge. Podobnou 

hudbu reprezentovaly a reprezentují 

například kapely Alice in Chains, 

Mudhoney, Pearl Jam a Soundgarden. 

 

Členové skupiny 
• Kurt Cobain – kytara, zpěv 

• Krist Novoselic – basová kytara 

• Dave Grohl – bicí, doprovodný 

zpěv 

• Pat Smear – kytara 

 

Bývalí členové 

• Aaron Burckhard – bicí (1987–

1988) 

• Dale Crover – bicí (1988, 1990) 

• Dave Foster – bicí (1988) 

• Chad Channing – bicí (1988–1990) 

• Jason Everman – kytara (1989) 

• Dan Peters – bicí (1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nirvana 
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Něco pro chytré hlavičky.. 

 

                     

                                                         

Řešení:           

https://www.google.cz/search?q=sudoku+%2B+reseni&biw=1517&bih=714&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=h

yn3VOztLMXlUrzhgeAP&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=0.9#imgdii=_ 
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