
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvonek 
Cukrářské práce   



Absolventský ples 
Letošní již 24. ples absolventů se konal v 

sále kulturního domu v Čerčanech. 

K tanci hrála nám všem 

známá skupina The Teachers band, o krásnou 

výzdobu sálu se postarali žáci oboru 

Květinářské a floristické práce pod 

vedením paní učitelky Doležalové. 

 

 
     

 

 
 

 

 

 

Klaudie Klechová 



Lyžařský výcvik 
Hory 2017 

V pondělí jsme přijeli na hory a ubytovali v penzionu Horka tak jako minule. Po obědě bylo 
lyžování. Seznámili jsme se s našimi instruktory. Bylo dobré, že na sjezdovce byl dostatek 
sněhu. Chodili jsme také na procházky do hor. Jedno odpoledne proběhla cesta lanovkou na 
Ještěd, kde je krásný výhled na hory a kopce v okolí, ale pak přišly mraky. Dolů jsme šli pěšky. 
Z kopce nám to šlo rychle a bez velké námahy. Ke konci našeho pobytu začalo velmi často 
pršet, ale od lyžování nás to neodradilo. Po lyžování jsme si užívali čerstvého vzduchu na 
procházkách po okolí. Přírodu tam dotváří mnoho starých dřevěných chalup. Ještěd a okolí je 
velmi pěkné. 

Pavel Novák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Workshopy pro sociální 

partnery 
 

 

Dne 3.4.2017se uskutečnilo „předvádění“ práce žáků v Domově důchodců v Říčanech. 

Je to předvelikonoční ukázka výrobků a dodělání výrobků na místě před zraky diváků a 

divaček v domově. Někteří se zapojili do práce s žáky a hotové výrobky si nechali na 

památku. Abych konkretizovala výrobky, které děláme, jsou to: Ovečky z vlny, Zajíčky 

z ruliček od toaletního papíru, motýlky z papíru a krepáku a od našich cukrářek velikonoční 

nenazdobené perníčky. Vše zúčastnění žáci dodělávají na místě. 

  



Kráska a zvíře 
 

Den 16.3 jsme jeli do kina s intrem  na premiéru. Film se jmenoval Kráska a zvíře jela s námi 

paní vychovatelka Svobodová. Studenti z intru jeli jen ti, co chtěli, bylo nás dost. Teď 

jmenovitě:  Johanka, Zdenka, Hanička a Anička U., Dan,  Sabča, Anička V., Míša Č., Martin, jeli 

jsme od školy autobusem a pak vlakem. V Říčanech jsme šli do kina pro lísky pak jsme šli do 

města nakoupit. Z města jsme šli do kina, protože kino hrálo od 17.00 hodin, mezitím jsme si 

koupili popcorn. V kině jsme seděli, jak mě chtěli. Film se mi moc líbil, byl to takový muzikál, 

ale byl to můj další krásný den. Film byl smutný, tak já a Johanka jsme brečely. 

  

Poděkovaní páni Svobodové  

  

Paní Svobodová chtěla bych vám poděkovat za krásný den a doufám, že jich bude víc a ještě 

jednou děkuji. 

 

 

Sabina Ahnelová 

  



Netradiční módní přehlídka 

 
30. 3. 2017 se uskutečnila Netradiční módní přehlídka tentokrát v „ PUŇTIKATÉM“ stylu. 

Byla to přehlídka jednotlivých modelů, které byly hodnoceny číslicemi od 1 do 5. 

Jednotlivé modely hodnotila porota. 

Hanička a Anička Ulrichovi  



Vtipy 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 
 

 

 

Gita Tokárová 



Tradiční velikonoce 
Jsou nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem. 

 Už od svátků jara, které jsou starší než Velikonoce, jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i 

komerčně důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba 

vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají se například velikonoční pohledy, 

ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků. Nejznámější 

velikonoční koledou je tato krátká říkanka: „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, 

nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný… 

Peče se: 

mazanec – beranek         

Míša Čajková                             

         

 

 

 
 

 



Tipy na jarní výlety 
Drábské světničky - skalní pevnost v 
Českém ráji 
Bývalá skalní pevnost Drábské světničky se vypínala na okraji 

plošiny skalního masivu u čedičového vrchu Mužský nedaleko 

Mnichova Hradiště. Drábské světničky patří mezi 

nejvyhledávanější místa Českého ráje, a to především kvůli 

dalekému výhledu do okolní krajiny. 

Vstup: zdarma 

Průhonický park  
Pohádková příroda pouze pár kilometrů od hranic 

hlavního města - to je Průhonický zámecký park, ve 

kterém byla natočena řada pohádek. Jeden z 

největších přírodně krajinářských parků v Evropě s 

rozlohou 240 hektarů se nachází v členitém údolí 

meandrující říčky Botič. 

Vstup: 80 ,- 

Do Pekla za koberci bledulí  
Naučná trasa kaňonovitým údolím Robečského potoka vede v délce 8 km 

mezi obcemi Zahrádky a Česká Lípa. Cestou projdete nejen malebnými 

osadami s lidovou architekturou, ale také po cestě uvidíte tisíce bledulí. 

Českolipské Peklo v údolí Robečského potoka je národní přírodní 

památkou. Potok se zde zařezává do vlhkého údolí na pískovcovém 

podloží, ve kterém voda vymodelovala bizarní tvary skal. 

Hrad Karlštejn 
 Nedobytné reprezentační sídlo císaře Karla IV., kam prý neměly přístup ženy, aby tu 

panovníka nic nerušilo ve státnických či teologických 

úvahách, bylo založeno jako sejf pro korunovační 

klenoty, svaté ostatky a státní písemnosti. 

Vstup: 190,-  

 

Petra Hoskovcová  



Volný čas našich žáků 
 

Ve svém volném čase poslouchám hudbu a věnuji se svému psovi    

Barnímu. 

 

Ale taky se ráda válím doma na posteli a koukám na televizi. 

Anebo chodím se svými kamarády ven a probíráme různé věci. 

Chodíme spolu na bowling nebo si zahrát fotbal….  Nebo si zajdeme ke mně domu zahrát 

šipky.  

 

 

 

 

 

 

 

Míša Jankovská  



 Typy Filmy 
Millerovi na tripu (komedie) 

David Burke (Sudeikis) je bezvýznamný dealer marihuany, jehož 

klientelu tvoří šéfkuchaři a matky v domácnosti, o kterých si myslí, že se 

věnují ledasčemu jinému. Takže co by se tak asi mohlo zvrtnout? 

Všechno. Ačkoli se snaží z pochopitelných důvodů být spíše nenápadný, 

dostane se mu tvrdého ponaučení, že každý dobrý skutek musí být po 

zásluze potrestán: pokusí se totiž pomoci několika místním huberťákům 

Logan: Wolverine (sci-fi) 

Wolverine (Hugh Jackman) se vrací. Jenže je na tom nyní trochu hůř. 

Jeho schopnost uzdravování pomalu vyprchává a elánem také zrovna 

nehýří. Navíc je na vše skoro sám. Z X-Menů přežívá ještě Charles 

Xavier známý také jako Profesor X (Patrick Stewart), který je ale vážně 

nemocný, ztrácí paměť a trpí nebezpečnými záchvaty ohrožujícími jeho 

okolí. Společně se ukrývají v opuštěné továrně na americko-

mexické hranici. Jejich utajení ale skončí, když se objeví Laura (Dafne 

Keen), dívka, která má překvapivě stejné schopnosti jako Wolverine a v 

patách má navíc nelítostné pronásledovatele 

Doctor Strange (fantasy) 

Studio Marvel uvádí film Doctor Strange o světoznámém neurochirurgovi 

Dr. Stephenu Strangovi, jehož život se změní po strašlivé dopravní 

nehodě, která mu znemožnila používat ruce. Když ho tradiční medicína 

zklame, je Strange nucen hledat uzdravení a naději jinde. A tak se vypraví 

na mystické, odloučené místo známé jako Kamar-Taj. Brzy zjistí, že 

Kamar-Taj není jen chrámem uzdravení, ale i základnou pro boj s 

temnými silami, jež chtějí zničit naši realitu 

Houbičky (horor) 

Partička amerických teenagerů, která si vyrazila do Irska, se jen chtěla 

pobavit uprostřed lesa s halucinogenními houbami. Ale nyní si chce 

někdo pohrát s nimi. A pak je zabít. Originální koprodukční horor, který 

vám opravdu nažene strach, natočil Paddy Breathnach. 

Kdo si chce zahrávat s halucinogenními lysohlávkami, musí počítat s tím, 

že i o malé, nevinně vypadající kloboučky hub se dá dost šeredně spálit. 

Jenže vysvětlujte něco takového americké omladině 

 

 



La La Land (muzikál) 

Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu 

umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými 

tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení 

rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí. 

Všechno nebo nic (romantické) 

Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky 

spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je 

rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit 

zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé 

krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti 

žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. Aktivně. V obchodě s nimi 

pracuje Edo, který taky touží po lásce na věky věků, ale jako plachý, 

citlivý a introvertní gay to má těžké. Životy téhle trojice nakonec 

stejně zamotá několik mužů. Lindě charismatický developer Jakub, 

který není tím, kým se zdá být. Vandě bývalý profesor z vysoké školy 

Aladar, jehož je ochotná si vzít, "protože ji má rád". 

Vichr(rodinné)  

Sny o letním táboře se rozplynuly! Čtrnáctiletá Mika (Hanna Höppner) ve 

škole propadla, a tak ji nyní rodiče (Nina Kronjäger a Jürgen Vogel) trestají 

tím, že musí strávit léto učením, a to v hřebčinci své přísné babičky (Cornelia 

Froboess). Mika ale u babičky kromě Sama, kluka, který pomáhá u koní a 

nedokáže z ní spustit oči, objeví i jiného velice zajímavého tvora. Je to Vichr, 

divoký a svéhlavý hřebec, s kterým nic nepořídí ani taková talentovaná 

krasojezdkyně 

3096 dní: Příběh Nataschi Kampuschové (drama)  

Film natočený podle skutečných událostí. Natascha 

Kampusch byla jako desetiletá unesena. Rakouský 

elektromechanik  Wolfgang Priklopil ji poté dlouhých osm 

let držel v podzemní místnosti, vybudovné speciálně pro 

ni... 

 

 

Petra Hoskovcová 

 

http://www.csfd.cz/tvurce/13591-jurgen-vogel/
http://www.csfd.cz/tvurce/25392-cornelia-froboess/
http://www.csfd.cz/tvurce/25392-cornelia-froboess/


Dálnice D1 

Historie dálnice D1 sahá do 30. let minulého století, tehdy se počítalo s jednou 

dálnicí z Chebu do Užhorodu (dnes Ukrajina), přes Plzeň, Jindřichův Hradec, 

Zlín, Bratislava, Košice. V roce 1935 J.A. Baťa vydal knížku budujeme stát pro 

40 000 000 obyvatel který navrhoval dálnici z Chebu do Košic. V roce 1938 

Německo s Československem vyměnily, že přes Československo povede dálnice 

A88 (neboli Hitlerová dálnice). 2. Května 1939 se začala stavět dálnice z obce 

Průhonice přes Mirošovice, Humpolec, Brno, Zlín a končilo to na státní hranice 

se Slovenskem. Roky 1939, 1940, 1941, 1942 a rok 1943 stavěla dálnice a rok 

1943 skončila dálnice D1 kvůli válečnému konfliktu. Bylo rozestavěno 77 km 

dálnice a především mosty. V roce 1945 prezident Beneš vydal dekret o 

dostavbě dálnice v roce 1946 se začala stavět dálnice v omezeném počtu co do 

objemu roky 1946 – 1951 a v roce 1952 dálnice končí, protože ztrácet smysl. 

Když samotná KSČ navrhovala do první pětiletky o dostavbě dálnice mezi 

Prahou a Humpolcem, protože neodpovídala tehdejším parametrům.  V roce 

1965 KSČ přijali zákon o dostavbě dálnice. V roce 1967 začala stavět dálnice. 

Bylo to blíž ku Praze tzv. Jižního Města do Mirošovic. První část dálnice se 

otevřela v roce 1971. Dálnice D1 měří 350 km a vede z Prahy přes Průhonice, 

Mirošovice, Humpolec, Ostředek, Jihlava, Brno, Ostrava a končí na státní 

hranice s Polskem. 

 
Tomáš Fremunt KU 1 

  

http://www.wikiwand.com/cs/D%C3%A1lnice_D1
http://ekonomika.idnes.cz/dalnice-d1-slavi-pred-40-lety-byl-otevren-prvni-usek-praha-mirosovice-1pk-/eko-doprava.aspx?c=A110712_1616913_praha-zpravy_ab


Hezké jaro přejí cukráři 
 

  

 Klaudie Klechová  Johanka Pudíková  Hanička Urlichová 

  Anička Urlichová  Míša Čajková  Lucka Popelková 

  Sabina Ahnelová  Míša Jankovská  Petra Hoskovcová 

  Gita Tokárová  Eva Ujcová   Zdena Karbulková 

  Pavel Novák 

 

       Paní Lucie Wiesnerová 

 


