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Úvodem … 
 

Po dlouhé době se k vám dostává další číslo studentského časopisu Fresh Milk. Zaměřili jsme se hlavně 

na události a akce související s naší školou. Můžete se těšit na Lyžařský výcvik, Návštěvu z Francie, 

Soutěž časopis roku, Pišqworky.  

Lyžařský kurz  

v Koutech nad Desnou 
od 6. do 10. února 2017 

Na lyžařský kurz pod vedením Ing. Mgr. Michala Pospíšila,  

Mgr. Jiřiny Zbořilové a Mgr. Ignáce Foukala  jsme se vydali 

vlakem. Cesta netrvala dlouho, a jelikož nás jela dobrá parta lidí, nenudili jsme se ani chvilku. Někdo 

se trošku prospal ve vlaku, někteří si povídali nebo 

hráli karty. 

Asi kolem desáté hodiny jsme dorazili na hotel. 

Rozdělili jsme si pokoje a šli se ubytovat.  

Po té následovala chvilka odpočinku a hurá 

na  svah.  

První den jsme byli jezdit ve ski areálu Kareš, kde 

byl menší kopec a poma. Měli jsme se tedy možnost 

rozjezdit, než půjdeme na opravdový svah.  

 Rozdělili nás do dvou družstev. „Machři“, zde byli 

zdatní lyžaři a vedl je pan Pospíšil. Druhým 

družstvem byly „Sněženky“, které neuměly lyžovat 

vůbec nebo si nebyly na lyžích jisté.  Učily se tedy 



lyžovat pod vedením paní Zbořilové a pana Foukala.  

Po dvouhodinovém lyžování jsme se unavení vrátili 

na  hotel. Kde jsme se osprchovali, chvilku odpočinuli 

a  šli jsme všichni společně na večeři. 

 

Po večerech jsme se ještě vždy sešli v nějaké klubovně, 

abychom se dozvěděli nejdůležitější informace ohledně 

dalšího dne a povyprávěli si navzájem zážitky. Jinak bylo 

jenom  nás, co zvolíme za zábavu, zda si  budeme 

na pokojích povídat nebo něco hrát… V deset hodin 

následovala večerka a zasloužilý spánek, jelikož další den 

byl vždy náročný. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

V úterý jsme po snídani šli konečně na velký svah 

v Koutech nad Desnou, teda aspoň lyžaři, kteří to byli 

schopni zvládnout. Někteří jezdili znovu ve ski areálu Kareš 

jako předchozí den jelikož by to pro ně bylo náročné a možná i 

nebezpečné.  

  Ve středu jsme byli opět lyžovat dopoledne 

i dopoledne. Večer někteří z nás si šli 

zaplavat a zahřát se do vířivky.  

  Čtvrtek byl posledním dnem, kdy jsme měli možnost 

pořádně lyžovat a proto jsme si ho náležitě užili. 

Před večeří jsme si na hodinku zaplatili bowling.  A kupodivu 

holky porazily kluky. 

       A to je z našeho letošního 

lyžařského kurzu asi všechno. 

Kdo jste nebyli určitě 

doporučuji, abyste jeli příští rok. 

Bylo to super.   

  

 

 

Vypracovala: 

Suchomelová Vendula 2.AT, foto 

V.Suchomelová, Mgr. M.Pospíšil



                Návštěva z Francie 

Dne 9. prosince 2016 naše škola pořádala jako každoročně Přehlídky sýrů v prostorách Domu mládeže 

SŠHS Kroměříž. Letošní přehlídky se zúčastnili i studenti ze dvou francouzských škol: ENILBIO Poligny 

a ENIL Mamirolle. Pro studenty byla připravena hodnotící skripta i protokoly v angličtině. Měli 

možnost s námi hodnotit nejrůznější druhy českých sýrů a spřátelit se s žáky naší školy, což bylo 

přínosné pro obě strany v rámci budoucí spolupráce. Pro francouzské studenty byl po přehlídkách 

připraven bohatý program v podobě exkurze do mlékárny OLMA a návštěvy vánočních trhů 

v Olomouci. 

 V pátek studenti navštívili prostory naší školy 

a  prohlédli si školní laboratoře a mlékárnu 

KROMILK, kde jim byl poskytnut odborný výklad od 

ing. Tykvarta a následovně od ing. Zemana 

s překladem do angličtiny od p. Pyšňakové, 

o francouzský překlad se pak starala paní učitelka 

Kašíková. Pro podrobnější seznámení všech škol si 

studenti připravili prezentace v angličtině. 

V pátek večer byl pro studenty naší i francouzských škol připraven program v prostorách Domova 

mládeže. Pro všechny účastníky byl přichystán raut, za který děkujeme studentům i učitelům hotelové 

školy, a poté zábava v podobě "pub" kvízu, který pro nás vytvořily naše vyučující cizích jazyků. 

O neformální vyvrcholení večera mimo prostory školy a 

bez učitelského dozoru se někteří z nás také postarali a 

právě zde jsme ještě utužili svá přátelství. 

Dovolujeme si poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na 

organizaci této akce, ať už Přehlídky sýrů či francouzské 

návštěvy. Věříme, že si každý našel to svoje, na co bude 

rád vzpomínat a něco krásného si odnesl.  

Anna Navrátilová a Zuzana Tylšarová, 3. AT 

Foto: Ing. J. Mrázek, Ing. I. Havlíková 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 

Zástupci našeho školního časopisu Fresh Milk 

se zúčastnili celorepublikové soutěže školních 

časopisů. Dne 2. 12. 2016 jsme se spolu 

s dalšími finalisty krajských kol sešli na Fakultě 

sociálních studií v Brně. Každý z nás si mohl 

vybrat ze spousty různých workshopů ten 

pravý, který dotyčného zajímá. Dostali jsme 

spoustu typů, jak zlepšit kvalitu školního 

časopisu a jak upoutat čtenáře ke čtení. Jak 

napsat správný, výstižný titulek nebo jakou 

strukturu by měl článek mít. Myslím, že jsme si 

snad některé rady a typy vzali k srdci a budeme 

postupně náš časopis zlepšovat. Měli jsme 

možnost nahlédnout do časopisů jiných škol 

a načerpat inspiraci. Nepřivezli jsme si sice zpět 

do školy diplom, ale rozhodně chuť se zlepšit 

a věřit v lepší zítřky naší redakce. 

Dále bych chtěla za všechny z nás poděkovat 

paní učitelce Havlíkové za obrovskou snahu 

časopis vést a dát nám možnost podívat se 

právě na podobné akce. 

Zuzana Tylšarová, 3. AT, foto Ing. I. Havlíková  

 

 

 

Multimediální den přinesl 

vítěze Školní časopis roku 

Jak jste se mohli dočíst v předchozím článku, 

zúčastnily se děvčata –Zuzana Tylšarová 

(šéfredaktorka časopisu), Anna Navrátilová 

a Karolína Březinová 10. ročníku soutěže 

školních časopisů a novin. Soutěž probíhala na 

Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity 

a nově byla propojena s Multimediálním dnem, 

který pořádala Katedra mediálních studií 

a žurnalistiky. Část programu patřila 

i veřejnosti. Zájemci se mohli zapojit 

do  tematických diskuzí, vyzkoušet si práci 

před kamerou, nebo se podílet na tvorbě 

rádiového vysílání.  

Že šlo o velkolepou akci je vidět nejen 

z fotografií pořízených z této akce nebo třeba 

z krátkého šotu na : 

http://www.munimedia.cz/prispevek/multimedialn

i-den-prinesl-viteze-skolniho-casopisu-roku-

11442/  , ale i z informací Asociace 

středoškolských klubů ČR. 

http://www.munimedia.cz/prispevek/multimedialni-den-prinesl-viteze-skolniho-casopisu-roku-11442/
http://www.munimedia.cz/prispevek/multimedialni-den-prinesl-viteze-skolniho-casopisu-roku-11442/
http://www.munimedia.cz/prispevek/multimedialni-den-prinesl-viteze-skolniho-casopisu-roku-11442/


 

 

 

  

 

Celkově se soutěže zúčastnilo 489 časopisů. 

Vyhlášení proběhlo 1. a 2. prosince 2016. První 

den soutěžili žáci základních škol a druhý den 

byla na programu soutěž pro žáky středních 

škol.  Náš časopis patřil do kategorie Gymnázia 

a SŠ.  Syndikát novinářů hodnotil nejen celkové 

pořadí časopisů, ale i jednotlivé kategorie jako 

Titulka, Grafika, Obsah a Cena poroty. Ačkoliv 

jsme se neumístili na samé špici nejlepších 

časopisů, určitě nás mile potěšilo místo 

třinácté v takto velké konkurenci. Velkou 

zásluhu na umístění mají naši členové 

redakčního týmu, kterým patří obdiv i dík. Do 

vydávání dalších čísel časopisu přejeme hodně 

elánu, zajímavých a tvůrčích nápadů.  

Členy redakční rady, jak možná víte, tvoří 

několik studentů napříč ročníky. Každoročně se 

k nim přidávají noví, aby minimálně nahradili 

odcházející absolventy. Takže pokud máte chuť 

se k redaktorské partě přidat, jste vítáni. 

Podrobnější informace buď u Zuzky Tylšarové 

nebo ing. Ivety Havlíkové. 

 zdroj: http://askcr.cz/casopis/ , aktualizace 

a první foto ing. Iveta Havlíková 

Přehled vítězů celorepublikové soutěže „Školní časopis roku 2016“ 

Gymnázia a SŠ  
1. Pod Lavicí (Praha)  

2. Komár (Havířov)  

3. Gymplák (Ústí nad Orlicí)  

4. Bezevšeho (Rumburk)  

5. Gym (Třeboň)  

6. SCOOL! (Zastávka u Brna)  

7. MAGGY (Svitavy)  

8. OAOČKO (Ostrava – Mariánské hory)  

9. Neuron (Orlová – Lutyně)  

10. Spoje news (Tábor)  

11. INFIŠ (Plzeň)  

12. Yntrák (Varnsdorf)  

13. FRESH MILK (Kroměříž)  
14. Křenoviny (Brno)  

15. Terminál (Praha)  

16. Student´s life (Kladno)  

17. Zkrat (Kroměříž)  

18. The Gulz Times (Praha)  

19. Ámos (Třinec)  
Bez pořadí  
OEGP Courier (Praha)  
SOU LIFE MAGAZINE (Praha)  
Litero (Přerov)  
Truňk (Uherské Hradiště)  
Popokatepetl (Olomouc)  
Gymjev Express (Jevíčko)  
Bojler (Ostrava)  
Eror (Český Brod)  
VOICE (Sokolov)  
Integráček (Cheb)  
Vedneměsíčník (Jihočeský)  
Wolkroviny (Prostějov)  

V Kostce (Vsetín)  
Šejkr (Písek)  
Echo (Hodonín) 
Vdoleq (Brno)  
Ježíšek to není (Brno)  
Vincent (Nové Město)  
Sešlost (Jihlava)  
Vyprošťovák (Ústí nad Labem)  
Podlavičník (České Budějovice)  
Aleo (Praha)  
Detašák (Praha 9)  
Bojler (Ostrava - Poruba)  
Pod Břízou (Kaplice)  
Samorost (Písek)  
Titulka  
1. Pod lavicí (Praha)  
2. Gymplák (Ústí nad Orlicí)  
3. Křenoviny (Brno)  
Grafika  
1. Pod lavicí (Praha)  
2. Gym (Třeboň)  
3. Gymplák (Ústí nad Orlicí)  
3. MAGGY (Svitavy)  
Obsah  
1. Pod Lavicí (Praha)  
2. Bezevšeho (Rumburk)  
3. Komár (Havířov)  
Cena poroty  
Neuron (Orlová – Lutyně)  
Yntrák  
Křenoviny  
INFIŠ  
Zkrat 

http://askcr.cz/casopis/


PIŠQWORKY 

Celkem 11 týmů z pěti škol se ve středu 2. listopadu 2016 sešlo na Obchodní akademii v Kroměříži, aby 

tradičně změřily své síly ve středoškolské hře PIŠQWORKY.  

  Sešli se staří soupeři, loňští vítězové z Arcibiskupského gymnázia, jejich rivalové 

z Gymnázia Kroměříž a v novém složení tým VOŠP a SPŠM mlékárenské s názvem AV Team.  Další 

týmy byly složeny ze studentů Střední policejní školy z Holešova, studentek 1. ročníku  VOŠP a SPŠM 

mlékárenské, které si po dlouhém rozmýšlení vybraly název týmu ANGELS, a v neposlední řadě také 

tři domácí týmy OA v Kroměříži.  

  Skupiny byly celkem čtyři, v každé skupině po dvou až třech týmech, takže první část 

turnaje byla opravdu rychlá.  

 Do dalšího vyřazovacího kola se probojovaly oba naše týmy, nepostoupily dva týmy z OA 

v Kroměříži a Big Five tým z kroměřížského gymnázia, který měl tu smůlu, že ve skupině potkal dva 

nejsilnější soupeře.  

 V semifinále se utkal XoXoGKM a AV Team, kde o vítězi po remíze rozhodoval rozstřel mezi 

kapitány obou týmů. Rozstřel s převahou vyhrál člen AV Teamu Adam Kociňák a dostal tak sebe i své 

spoluhráče do finále.  

 Ve druhé větvi se potkaly dva týmy z Arcibiskupského gymnázia. Jako silnější se ukázali AG 

Loupežníci.  

 Když však tým XoXoGKM zjistil, že by se o třetí místo utkal s AG Bude líp, kontumačně 

odstoupil a dle slov kapitána „prý půjdou raději na oběd“. 

  V souboji o první místo se tak potkaly týmy, které spolu soupeřily již v základní skupině 

– AV Team postupoval z druhého místa. Zápas bohužel dopadl stejně jako v loňském ročníku a opět 

vyhrál tým AG Kroměříž. Pro poražené však druhé místo znamenalo obrovskou radost, neboť se i jim 

povedlo postoupit do krajského kola turnaje. 

 Ani studentky 1. ročníku však nedaly svou kůži zadarmo. Tým ve složení Hana Dubinová, 

Simona Cedidlová, Petra Nezdařilová, Lucie Serbanová a Jana Greplová byl na pišqworkovém turnaji 

úplným nováčkem, přesto postoupil do druhého kola ze základní skupiny. Studentky tak měly možnost 

zkusit si zahrát s borci z gymnázia a pár bodů v osmifinále přece jen uhrály. 

 AV Teamu ve složení Adam Kociňák (vedoucí týmu), Andrea Kubešová, Aneta Luhanová, Jan 

Chrástek a Nicolas Sumík (členové týmu) blahopřejeme k získání 2. místa v oblastním kole. 
 

Výsledky turnaje středních škol v PIŠQWORKÁCH - Pořadatelská škola -OA Kroměříž, Obvodová 3503 

Datum  2016-11-02 08:30:00 
 

 
Pořadí 

Tým Škola 

1. AG loupežníci Arcibiskupské gymnázium (Kroměříž, Pilařova 3) 

2. AV Team 

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž (Kroměříž, Štěchovice 

4176) 

3. AG bude líp Arcibiskupské gymnázium (Kroměříž, Pilařova 3) 

4. - 8. ANGELS 

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž (Kroměříž, Štěchovice 

1358) 

4. - 8. Bifide™ Gymnázium Kroměříž (Kroměříž, Masarykovo náměstí 496 / 13) 

4. - 8. Dream Team OA Kroměříž (Kroměříž, Obvodová 3503) 

http://www.pisqworky.cz/tym/10260
http://www.pisqworky.cz/tym/9988
http://www.pisqworky.cz/tym/10262
http://www.pisqworky.cz/tym/9989
http://www.pisqworky.cz/tym/9603
http://www.pisqworky.cz/tym/10589


4. - 8. Lolitky VPolŠ a SPolŠ Ministerstva vnitra v Holešově (Holešov, Zlínská 991) 

4. - 8. OAKM 3.A OA Kroměříž (Kroměříž, Obvodová 3503) 

9. - 11. Obchoďáci OA Kroměříž (Kroměříž, Obvodová 3503) 

9. - 11. 

Rychlost světla ve vakuu 

je definována přesnou 

hodnotou 299 792 458 

metrů za sekundu 

Gymnázium Kroměříž (Kroměříž, Masarykovo náměstí 496 / 13) 

9. - 11. XoXoGKM Gymnázium Kroměříž (Kroměříž, Masarykovo náměstí 496 / 13) 

 
AV Team 

zleva stojí:  Jan Chrástek, Adam Kociňák, Aneta Luhanová, Nicolas Sumík a Andrea Kubešová  
 

Další postupové kolo soutěže Pišqworky proběhlo ve středu 16. listopadu 2016 v Otrokovicích, 
kam byli pozváni nejlepší piškworkáři z celého kraje. Konkurence byla ale veliká i pro náš  AV Team. 
První tři místa stejně jako vloni získali gymnazisté ze Vsetína (1.-2. místo) a Uherského Hradiště 
(3. místo). 

Do dalšího ročníku soutěže přejeme mnoho zdaru. Naši zástupci dosahují stále lepších 
výsledků. Věřím, že tato vzestupná tendence bude pokračovat i nadále a nepostoupíme jen s jedním 
týmem do kraje, ale i do vyšší soutěže, a to alespoň s jedním týmem.  

Přijďte si i Vy změřit své síly s našimi borci, školu pak budou reprezentovat ti nejlepší z Vás. 
 Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Zbořilové. 

                Mgr. J. Zbořilová, foto: www. piskworky.cz 

http://www.pisqworky.cz/tym/10318
http://www.pisqworky.cz/tym/10588
http://www.pisqworky.cz/tym/10591
http://www.pisqworky.cz/tym/9616
http://www.pisqworky.cz/tym/9616
http://www.pisqworky.cz/tym/9616
http://www.pisqworky.cz/tym/9616
http://www.pisqworky.cz/tym/10152


Vtipy 

Žáci jsou na školním výletě, který je zakončen 

seskokem padákem. Školáci postupně vyskakují. 

Zatáhnou za šňůrku od batohu a rozevře se jim 

padák. Když dojde řada na Tomáška, ten vyskočí, 

zatáhne za šňůrku a vysypou se mu z batohu řízky. 

Zatáhne tedy za druhou šňůrku od záložního 

padáku a zase vyletí z batohu další řízky. Tomáškovi 

v tu chvíli zazvoní telefon a maminka mu povídá: 

"Tomášku, připravila jsem ti překvapení. Z batohu 

jsem ti vyndala zmačkané prádlo a dala jsem ti tam 

ke svačině řízky." 

 

Učitel matematiky na prvním stupni Základní školy. 

 

„Tak Josífku, kolik dětí žije ve vaší rodině?“ 

 

„Je nás pět kluků a každý máme jednu sestru,“ 

odpoví chlapec. 

 

„Počkej, to mi chceš tvrdit, že je vás deset?“ 

 

„Ne pane učiteli, jen šest.“ 

 

Dva tatínci se sejdou před školou. „Hele Pepo, 

vyřešil jsi za kluka ten včerejší úkol z matematiky?“ 

„Tak dalo mi to zabrat, ale nakonec jo, proč?“ „No 

nemohl bych si to od tebe opsat?“ 

Jak vypadají žáci ve třídě: 

 

Během výkladu: 

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-)  

 

Když učitelka oznámí, že zítra si na to napíšeme 

prověrku: 

(O_O) (O_O) (O_O) (O_O) (O_O) 

 

Během testu: 

(→_→) (←_←) (→_→) (←_←) (→_→) (←_←) 

 

Když učitelka prochází mezi lavicemi: 

(↓_↓) (↓_↓) (↓_↓) (↓_↓) (↓_↓) 

 

Po zveřejnění výsledků: 

(๏̯͡͡๏) (͡๏̯͡๏) (๏̯͡͡๏) (๏̯͡͡๏) (͡๏̯͡๏) (๏͡ ̯͡๏) 

 

Na maturitním plese přistoupí plachý chlapec 

k dívce a požádá ji: „Zatančíš si se mnou, prosím.“ 

Dívka arogantně odpoví: „Pch… S dítětem 

netancuju.“ „Ach tak, to je mi líto,“ omluví se 

chlapec, „neuvědomil jsem si, že jsi těhotná…“ 

 

Učitel říká dětem: „Ten, kdo odpoví na mou další 

otázku, může jít domů.“ Pepíček vyhodí svou 

aktovku z okna.“ „Kdo hodil teď tu aktovku?“ ptá se 

rozzlobený učitel. „Já,“ odpoví Pepíček, „jdu 

domů.“ 

http://www.vtipy.net/ 
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