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Projektové 

vyučování 

Prezentace produktů projektového vyučování na téma 

Tak trochu jiné vánoce, tentokrát v italském stylu a 

velmi příjemné společné předvánoční setkání proběhlo 

22. prosince 2016 ve školní jídelně, kde jsme měli 

možnost společně prožít a vychutnat výsledky práce 

všech přítomných – byl to společný slavnostní oběd o 

několika chodech, v krásně vyzdobené školní jídelně 

s typickými italskými prvky. Součástí slavnostního  

oběda bylo tak jako každoročně zhlédnutí krátkého 

filmu. Prezentace byla zakončena, kulturním 

vystoupením žáků, kteří si nacvičili vždy jednu sloku 

z několika italských písní, hrou dvou etud na piano, 

nakonec 2 čarodějnice Befany předaly žákům vánoční 

překvapení ve formě balíčků s nadílkou. 
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V lednu 2017 navštívil naši školu herecký soubor 

Divadélko pro školy s představením „Don Quijote a ti 

druzí aneb Zlatý věk španělské literatury“. 

Nové představení je další ze série netradičních 

výchovně vzdělávacích pořadů. Tentokráte se herci 

zaměřili na období pozdní renesance a baroka, kdy 

Španělsko zažívalo největší kulturní rozmach ve svých 

dějinách. Pásmo obsahovalo úryvky ze čtyř dodnes 

uváděných her, interpretovaných s důrazem na 

zachování typických prvků španělského dramatu a 

komedie, doplněné odborným výkladem o autorech či 

historických souvislostech. Zkušená herecká dvojice, 

formou odlehčené improvizované přednášky, přiblížila 

žákům tuto nepříliš populární látku literárních 

osnov.   

Divadélko 

pro školy 
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„Zlatá vařečka“ 
  kuchařská soutěž 

Dne 1. 2. 2017 proběhl na naši 

škole 4. ročník kuchařské soutěže 

„ Zlatá vařečka“.  

Soutěže se zúčastnily pouze tři 

družstva, důvodem nízké účasti, 

byla chřipková epidemie na 

školách, která se bohužel 

nevyhnula ani nám. 

Na prvním místě se v soutěži  

umístili žáci SŠŘ Kunice ve 

složení – Martina Vašíčková a 

Daniel Konvička, druhé místo si 

odvezly žákyně školy z 

Horšovského Týna, třetí místo 

obsadili žáci ze školy Kladno – 

Vrapice. 

 

 



Fotografie 



Fotografie 



Pozvánka na ples 

Přednáška 
V rámci průpravy v oblasti společenského 

chování, proběhne pro žáky třetích 

ročníků přednáška Ing. Brožovského, která 

se uskuteční dne 22. 2. 2017 v prostorách 

naší školy.  



Ještě pořád venku vládne paní Zima, ale 

Jaro se již nezadržitelně blíží! Takže 

hezké Jaro vám všem přeje: 

 Redakční rada oboru Kuchařské práce 


