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Floristická soutěž 
 

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 reprezentovali naši školu při vazačské soutěži 
odborných učilišť v Horšovském Týně 3 žáci oboru Květinář florista. Byli to Oldřich 
Drnek, Anna Valentová a Markéta Vintrová. Předváděli své dovednosti při výrobě 
dekorací na téma „Advent – období tvořivosti“.  

1. úkolem, kterého se musel zhostit každý soutěžící, byl Adventní závěs. Druhý 
úkol, také pro každého, byl svícen do rohu místnosti a posledním, třetím úkolem, 
společným pro celé družstvo, byl slavnostně prostřený stůl pro 6 osob na adventní 
večeři.  

Vaši spolužáci se zhostili své úlohy velice dobře a umístili se celkově na 1. místě. 
V jednotlivcích si zlato odnesl Olda Drnek a stříbro Markéta Vintrová.     

 
Vladimíra Doležalová 
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Divadélko 

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 k nám do školy přijela zkušená herecká dvojice z Hradce Králové s představením 
nesoucí název „Divadelní učebnice.“ Viděli jsme soubor ukázek z několika divadelních her významných autorů 
mapující období od vzniku samotného Československa až po současnost. První divadelní hrou byla Don Juan & 

comp. z repertoáru Osvobozeného divadla,  komediální dvojice J. Voskovce a J. Wericha, další hra nás zanesla do 

předválečného období od Karla Čapka "Válka s mloky,“ nechyběla také kabaretní scénka J. Suchého a J. Šlitra, a 
úplně nejvíce nás pobavila divadelní ukázka Divadla Járy Cimrmana ze hry "Vyšetřování ztráty třídní knihy". Někteří 
naši spolužáci si mohli s herci v divadelní ukázce zahrát hlavní roli.    Martin Orešanský 
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Den otevřených dveří 

Ve středu 21.11.2018 na naší škole proběhl den otevřených dveří. V tento den 
měli možnost noví uchazeči si prohlídnout školu, získat informace o 
jednotlivých oborech a také vyzkoušet si činnosti vztahující se k daným 
oborům. Nechyběla také prezentace výrobků našich žáků. 
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Národní zemědělské muzeum Praha  
 
 

 

 

V listopadu jsme byli v Národním zemědělském muzeu v Praze si prohlédnou 
výstavu s názvem Voda v krajině v rámci ekologického programu. 

Na výstavě jsme viděli  plastický model České republiky, na němž se promítají 
„příběhy“ vody, oživují hlavní rybniční soustavy, povodí i rozvodí, vysvětlují 
skutečné příčiny a zákonitosti povodní v kontrastu s nejsuššími oblastmi ČR a 
důvody, proč tomu tak je. 

Ve skleněných válcích jsme si mohli vyzkoušet různé vlastnosti vody v krajině, její 
sílu,  jak s ní nakládáme, jak ji spotřebováváme. 

 redakce prodavačů 
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Co nás zaujalo v muzeu 

…..užili jsme si to tam….. 

Nejvíce mě zaujala 
interaktivní skleněná kniha, 
kterou jsme mohli listovat 

pouhým dotek prstu. V 
knize byly informace o vodě 

pitné, minerální a léčivé. 
                   Vítek 

Vůbec jsem 
nevěděl, že při 

výrobě 1 litru piva 
se spotřebuje 25 

litrů vody. 
Matěj 
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Stále v muzeum 

Protože jsme měli ještě chvilku času, zavítali jsme na výstavu Potravin, kde jsme si mohli 
vyzkoušet práci na pokladně, dočetli jsme se zajímavosti o vývoji potravin a původu potravin. 
Také tam byla spousta informací o superpotravinách, tedy těch potravinách, které jsou pro 
člověka zdravé. 

Vzdálenost dovážených potravin do ČR.           Nikola Königsmarková 
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Drážďany 

Hurá a je tady výlet do Drážďan. 

V úterý 4. prosince 2018 jsme navštívili předvánoční trhy a památky v Drážďanech. I když jsme 
museli brzy vstávat, vůbec nám to nevadilo, protože jsme se těšili na společný školní výlet do 
zahraničí, kde někteří z nás nikdy nebyli a už vůbec ne se svými spolužáky a učiteli. Měli jsme 
průvodce, který nás provázel po drážďanských památkách. Moc jsme si to užili. 

Tomáš Fremunt 
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Muzeum čokolády - Praha 

Další naší exkurzí byla návštěva Muzea čokolády, kterou jsme spojili s prohlídkou předvánoční 
Prahy. V muzeu jsme se dozvěděli, a dokonce viděli, jak se taková pravá čokoláda bez náhražek 
vyrábí. Také jsme se seznámili s historickým vývojem kakaa, pěstováním kakaových bobů a 
jejich zpracováním, a také zeměmi odkud se tyto kakaové boby dováží. 
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Co se nám líbilo v muzeu 

…..nejen ochutnávka belgické čokolády…….. 

Mě se líbila ukázka 
výroby čokolády, 

kde jsem se 
dozvěděl jaké 

důležité suroviny 
pravá čokoláda 

obsahuje. 
Martin Byl to pro mě 

zážitek, vidět 
výrobu 

čokolády. 
Dan 
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Mikulášský program pro ZŠ a MŠ v Pacově 
Ve středu 5.12.2018 se žáci  oboru Pečovatel a Cukrář společně s paní 
vychovatelkou Martou Svobodovou zúčastnili mikulášského programu v Pacově. 
Mikulášskou nadílku pro děti naši žáci doplnili výpravnými písničkami, 
básničkami, a nechyběly také čertovské tanečky. 
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Kulturní akce v rámci mimoškolní výchovy 

Ve čtvrtek 29.11.2018 žáci ubytovaní na internátě navštívili kino Na Fialce v Říčanech, kde si vychutnali 
pohádku „Čertí brko“. 

 

 

 

 

 

 

V pondělí 10.12. 2018 žáci v rámci VMV navštívili divadlo Image a prošli 

 se předvánoční  Prahou.  

Představení mělo název „Cabinet“ a všem se moc líbilo. 
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Workshop 
Dne 7.12.2018 se žáci společně s paní Svobodovou účastnili workshopu v Domově Pod Kavčí Skálou v 
Říčanech, kde společně se seniory vyráběli vánoční svícny, anděly z vlny, zdobili perníčky, vyráběli vánoční 
přání. Ve stejném duchu dne 11.12.2018 probíhal workshop ve Voděrádkách v Domově seniorů. A další 
vánoční program žáky ještě čeká v Pyšelích v Domově pro seniory. 
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Fenomén Black Friday 

Ano, tato dvě anglická slova byla slyšet snad všude koncem měsíce listopadu, a proto jste se 
často ptali, co to je BLACK FRIDAY či ČERNÝ PÁTEK. 

Černý pátek je vždy na konci listopadu, den po dnu amerického svátku díkůvzdání, což je 
čtvrtý pátek v listopadu, a považuje se za začátek předvánoční nákupní horečky.  

Pojem černý pátek se poprvé objevil v souvislosti s panikou spojenou s krachem cen zlata, 
který americkou ekonomiku zasáhl v roce 1869. Černý pátek, jako svátek nakupování však 
souvisí až s další krizí, která světovou ekonomiku zbídačila v roce 1929. Po krachu na 
newyorské burze začali někteří obchodníci organizovat den plný slev, aby alespoň částečně 
naplnili své pokladny a zákazníkům vrátili apetit k nakupování. 
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Advent ,  Vánoce 

Slovo advent pochází z latinského „adventus“, což znamená „příchod“. Máme samozřejmě na mysli příchod 
Spasitele. Advent tedy chápeme jako přípravu na vánoční svátky a od jedenáctého století jde o nám známé čtyři 
týdny před 24. prosincem. Původně byl advent časem půstu a zbožného rozjímání, veškerá společenská zábava jako 
tanec nebo zpěv byla zakázána, býval však proložen obchůzkami lidových masek. Nesmělo se jíst maso, povoleno 
bylo pouze rybí, z čehož vychází nám všem dobře známý zvyk pojídání kapra ke štědrovečerní večeři. Adventní půst 
končil s východem první hvězdy na Štědrý den. 

 

Vánoce mají svůj původ ještě v pohanské době, kdy byli lidé těsně spjati s přírodou a uctívali Slunce jako 
životodárnou sílu. Slavilo se probuzení Slunce na jaře, uctívala se největší síla Slunce v létě a významný svátek byl 
také v zimě, kdy Slunce pozbylo svoji sílu, ale lidé věřili v jeho znovuzrození. To bylo v období zimního slunovratu 
kolem 21.prosince, kdy se začíná prodlužovat den, přibývá světla a tepla a narozené Slunce získává sílu. Rané 
křesťanství se snažilo tyto pohanské zvyky vymítit, proto soustředilo své svátky do významných pohanských oslav. 
Do této doby také křesťané zasadili narození Ježíše. 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjs-ejltZLfAhUMCuwKHQKlCxgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pigy.cz%2Fnovinky%2Fsnehove-vlocky%2F&psig=AOvVaw3FCF_1rJ9QdO9iCwudjzJB&ust=1544433615613702
https://www.mall.cz/vanocni-dekorace/seizis-sada-sklenenych-dekoraci-3-ks-dekor-spiraly


Vánoční svátky 

• 24.prosinec – Štědrý den 

23.prosince končí Advent a začínají vánoční svátky. 24. prosince je Štědrý den a slaví se narození 
Adama a Evy, prvních lidí, které stvořil Bůh. Narození Ježíše se slaví až o den později. Večerní 
nadílka je s tímto dnem spojena již od 14.století a symbolizuje z hlubšího pohledu štědrost Boha 
Otce. 

 

• 25. prosinec – Hod boží vánoční 

Slaví se narození Ježíše v Betlémě. Slaví se Půlnoční mší.  V tento den se oslavuje a hoduje, 
schází se rodina, rozjímá se. Nesmí se pracovat. 

 

• 26.prosinec – Svatý Štěpán 

Den je zasvěcený Svatému Štěpánovi, mučedníkovi, který hlásal příchod Ježíše a byl za to 
židy ukamenován. Tradicí jsou obchůzky koledníků. 

redakce prodavačů 
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VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
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