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Soutěž UNISIM, která se konala v Plzni 

Dva žáci naší školy Veronika Růžičková a Martin 

Orešanský se účastnili soutěže v manažerské hře 

UNISIM. V soutěži jsme byli jediné speciální učiliště 

a postoupili mezi dvanáct nejlepších týmů do 

velkého finále v Plzni, které se konalo na konci 

dubna. Ve velkém finále jsme se umístili na osmém 

místě z celkového počtu 45 týmů. Gratulujeme. 

Proč jsme se zúčastnili soutěže? 

Ověřili jsme své schopnosti a porovnali je s 

ostatními studenty. Naučili jsme se mnoho nového 

o řízení firmy, lépe pochopili podnikovou 

ekonomiku. 

 

„Soustředit se a jdeme do soutěže“ 



„Prezentace naučné stezky “ 

Zahradou za poznáním a ochranou 

Program, zaměřený na rostliny rostoucí na naučné 

stezce školní zahrady, se uskutečnil 15. května 

2019 po šesté a zúčastnily se ho děti z MŠ 

Ondřejov. Přítomno bylo 21 4–5ti letých dětí se 

kterými pracovalo 11 našich žáků. Po přidělení 

rostliny studovali informace o jejím vzhledu, 

nárocích a užitečnosti, vyhledali ji na naučné 

stezce. Připravili si obrázkové jmenovky, 

omalovánky a potřebné pomůcky.  

Při vlastní akci pracovali žáci se dvěma dětmi, jeden 

žák s jedním dítětem, a byli jim průvodci a 

opatrovateli celým programem.  

 

Společná fotografie s žáky MŠ Ondřejov 



 

Anežka pomáhá chlapečkovi „jak to správně 

udělat“ 

 

Určování druhu ovoce 



 

Šárka „také ráda radí holčičkám“ 

 

Fanda pomáhá žáčkovi s obrázkem traktoru 



Environmentálně zaměřený program  

„Žiju, tedy jsem! Nechám žít i Zem?“ 

Programu se zúčastnilo 24 žáků 4. a 5. třídy ze ZŠ 

Mirošovice. V době od 9.00 do 11.30 plnili 13 

environmentálně zaměřených úkolů. Stanoviště 

s úkoly zajišťovalo 8 žáků školy a učitelé.  

Žáci se pomocí tematických kvartetových karet 

rozlosovali do osmi tříčlenných družstev. Úkoly byly 

zaměřené převážně na zacházení s odpadem, jeho 

třídění a recyklaci. 

Dokončení soutěží proběhlo v souladu s časovým 

plánem a děti pod dozorem svých učitelek sledovaly 

dokument s názvem „ Oceán plastů, “ zabývající se 

problémem zamoření oceánu. Film doplňoval 

zaměření programu. Všichni soutěžící byli 

odměněni perníkovými medailemi z dílny oboru 

Cukráři. 

Jako památku na Ekologický den si děti odnesly 

plakát s barevnými rybičkami a jmenovkami dětí - 

výsledkem jednoho z úkolů.  

Ekologický den byl hodnocen pozitivně ze strany 

dětí i učitelek.  

Úkoly byly přiměřeně obtížné a pro děti této věkové 

kategorie splnitelné.  

 



 

Pohodová atmosféra s žáky z Mirošovic 

 

Soustředění se při vykonávání úkolu 



Exkurze do Poslanecké sněmovny v Praze 

Studenti 2. a 3. ročníků se vydali na exkurzi do 

Poslanecké sněmovny. Vyjeli jsme vlakem ze 

Strančic a vystupovali ve Strašnicích. Nasedli jsme 

na tramvaj číslo 22 a dojeli až k Pražskému hradu. 

U hradu nás čekala policejní kontrola.  

Procházeli jsme bezpečnostními rámy společně se 

všemi turisty, kteří se chtěli na hrad podívat. Prošli 

jsme přes nádvoří hradu, pokračovali po starých 

zámeckých schodech, až jsme došli na 

Malostranské náměstí k Poslanecké sněmovně. I 

do sněmovny jsme museli procházet přes 

bezpečnostní rám, a naše tašky a kabelky 

projížděly skenovacím zařízením. Nejvíce nás 

překvapilo, že sněmovna v televizi vypadá mnohem 

větší, než ve skutečnosti je. Byli jsme moc rádi, že 

jsme si mohli sednout na místa, kde běžně sedí 

poslanci a vyfotili jsme se i za hlavním mikrofonem. 

Po skončení exkurze jsme se prošli přes Karlův 

most, viděli jsme Národní divadlo, a na Národní 

třídě jsme sedli do tramvaje číslo 9 a jeli na Hlavní 

nádraží.  

Cestou zpátky vlakem jsme už jen relaxovali, 

protože ač se to nezdá, nachodili jsme přes sedm 

kilometrů. Tak teď už se jen těšíme, že až bude 

nějaké jednání v televizi, uvidíme místa, na kterých 

jsme seděli my osobně. 



 

Poslanecká sněmovna „naživo“ 

 

Poslanecká sněmovna – společné foto 



Výstava „ Voda a svět na Kampě“ 

 

Vyrazili jsme do Prahy shlédnout výstavu Voda a 

svět, která se konala na Kampě. Vystoupili jsme na 

Hlavním nádraží z vlaku a vydali se na Kampu 

pěšky. Cestou jsme si prohlédli několik zajímavých 

pražských památek. 

Poslední část naší cesty za výstavou vedla 

Karlovou ulicí a přes Karlův most. Na Křížovnickém 

náměstí se nám otevřelo panorama Pražského 

hradu a katedrály sv. Víta. Z Karlova mostu jsme po 

schodech zamířili rovnou na náměstí Na Kampě, na 

výstavu „Voda a Svět“, což byl cíl naší cesty.  

Na náměstíčku pod stromy byly umístěny velké 

panely, na kterých jsme si prohlédli fotografie a 

jejich komentáře z celého světa. Mohli jsme jednak 

obdivovat krásy přírodních scenerií a na druhou 

stranu se zamyslit, jak si lidstvo svojí činnosti tyto 

jiné krásy ničí. Bohužel nejpůsobivější byly právě 

fotografie ostrovů, moří a řek plných plastů, ptáků a 

zvířat uhynulých po požití různých plastových 

kousíčků a další otřesné záběry. Nabízí se otázka, 

kam až nadnárodní společnosti zajdou, než 

pochopí, že takhle lidstvo nemůže dlouho fungovat 

a kdy peníze přestanou být na prvním místě. 

Exkurze se nám moc líbila.  

 



       

Společné foto 

         

Bronzové miminko na Kampě 

https://www.turistika.cz/mista/bronzova-miminka-na-prazske-kampe/detail


Závěrečné zkoušky a slavnostní předávání 

výučních listů 

 

Naši žáci třetích ročníků absolvovali závěrečné 

zkoušky písemné, praktické a ústní. 

Na Zámku Berchtold se odehrávalo slavnostní 

předání výučních listů. Absolventům moc 

gratulujeme a přejeme pevné nervy při dalších 

pracovních i životních zkušenostech.  

Přijďte se za námi ukázat 💙 

 

 

Závěrečné zkoušky obor Kuchař 



 

Závěrečné zkoušky obor Cukrář 

 

 

Slavnostní předání výučních listů 



Prázdninový typ na ovocný salát 

„od Haničky a Aničky“ 

 

Ovocný salát 

1 větší hrozen vína 

1 broskev, 1 hruška 

2 hrsti jahod 

cukr podle chuti 

vanilka, skořice 

na zalití mošt, citronová šťáva 

Všechny ty zdravé dobroty budeme postupně dávat 

do mísy. Nejdříve obereme hrozen vína na 

jednotlivé bobulky. Hrušku a broskev oloupeme a 

pokrájíme na tenké měsíčky. Jahody pokrájíme na 

čtvrtky. Podle chuti dosladíme cukrem a okořeníme 

vanilkou a skořicí. Skoro hotový salát zalijeme 

moštem a zakápneme citronem.  

Neuběhlo ani 10 minut a je tu výborná večeře, která 

bude ještě lepší, když k salátu přikousneme jakékoli 

sladké pečivo a zbytkem moštu nahradíme 

přeslazené perlivé nápoje v PET lahvích.  

 

Tipy na prázdninové výlety 

Hrad Bouzov 

Bílí jeleni v oboře Žleby 

Zámek Kačina 

 
 



Sportovní den  

Sportovní den se konal ve sportovní areálu Kunice, 

kde jsme měli k dispozici fotbalové hřiště 

s veškerým zázemím. Děkujeme. Studenti soutěžili 

v devíti soutěžích, na kterých si mohli vyzkoušet 

svoji rychlost, obratnost, přesnost, zručnost a 

celkové taktické pojetí. 

 

Závodníci a rozhodčí (učitelé) na sportovním dni 

 

              Turnaj ve florbale 



              

   Trojskok z místa                    Obratnost na čas 

Práce na zahradě          

Naše škola je „zasazena“ v přírodě a je jasné, 

pokud chceme mít naší zahradu pěknou, tak pro to 

musíme udělat spoustu práce (sekání trávy, 

hrabání, plení zastřihávání květin a keřů) a to vše 

díky panu Frankovi a oboru Květinář. 

 



Za pár dní začínají prázdniny. 

 

Všem 

zaměstnancům 

a 

studentům 

přejeme krásné „pohodové 

prázdniny“ a těšíme se na 

nový školní rok 2019/2020 

 

 

 
Redakční rada Kuchaři 

V Kunicích dne 24. 6. 2019 

 


