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CO SE ODEHRÁLO V NAŠÍ ŠKOLE?
1) Prodávali jsme výrobky cukrářů a kuchařů veřejnosti

2) Sázeli jsme Sakury červenolisté
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CO SE ODEHRÁLO V NAŠÍ ŠKOLE?
3) Přestali jsme podporovat prodej vajec z klecových chovů

4) Slavili jsme mezinárodní den kuchařů s panenkou tří barev

5) Soutěžili jsme na téma “Na samotě u lesa”
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CO SE ODEHRÁLO V NAŠÍ ŠKOLE?
6) Přivítali jsme nové zájemce o naše obory

7) Připravili si workshop pro seniory
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CO SE ODEHRÁLO V NAŠÍ ŠKOLE?
8) Vyráběli věnce a svícny pro zaměstnance

9) Převlékli se za čerty, mikuláše a anděla
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EXKURZE V PIVOVARU
8. listopadu se kuchaři s prodavači vydali na exkurzi Velkopopovického pipovaru. Jaké měli
pocity z exkurze prodavači si přečtěte níže.

JELI JSME OD BONAVITY. VYSTOUPILI
JSME NA ZASTÁVCE U PIVOVARU A ŠLI
JSME KOUSEK PĚŠKY. BYLO TAM PIVNÍ
MUZEUM A LENÍ KINO. MOHL JSEM SI
NĚCO KOUPIT V PRODEJNĚ, TAK JSEM
SI KOUPIL KOZLOVO TRIČKO.

SEZNÁMILI JSME SE S HISTORIÍ A ZALOŽENÍM PIVOVARU, A
TAKÉ SE ŽIVOTEM PRVNÍHO MAJITELE PANA RINGHOFERA.
NEJVÍC SE MI LÍBILO POVÍDÁNÍ O HISTORII. ZAJÍMAVOSTÍ PRO
MĚ BYLO Z JAKÝCH ZEMÍ PIVO POCHÁZÍ. EXKURZE V PIVOVARU
SE MI MOC LÍBILA.
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EXKURZE V PIVOVARU
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POVÍDÁNÍ STUDENTA MARTINA
Při tvorbě časopisu byl student oboru prodavač Martin Orešanský na plánované operaci. Aby nám
přispěl něčím do časopisu z nemocnice, rozhodl se napsat článek.
Já a můj život s rozštěpem - není to jak se na první pohled zdá
Ahoj! Spoustu lidí si řekne, že můj rozštěp je jen jizva pod nosem a na rtu, a tím to končí. Rád bych tímto
příspěvkem do školního časopisu hodil světlo i na ty stinnější stránky. Také bych rád napsal, co jsem si zažil při
této, největší a nejzásadnější operaci, co mi to zatím přineslo, a co je očekávaný výsledek. Co jsem si za poslední
dobu uvědomil, a jak a kam mě to posunulo.
Prvně k tomu rozštěpu. Všichni si pomyslí, že jde jen o jizvičku pod nosem. Chtěl bych tímto říci, že můj rozštěp
mi přinesl do života spoustu omezení - v podstatě nikdy jsem se nějak nemohl věnovat nějakému sportu, jelikož
kvůli špatnému posazení kostí v obličeji, mi tlačily na nos (zevnitř) a měl jsem kvůli tomu jednu nosní dírku
neprůchozí. Dýchal jsem vlastně v podstatě jen pusou, bylo to časem horší a horší. I přesto, že jsme v léčbě
postupovali docela dobře, problém bylo i kousání. Mám špatný pocit, když někdo nepochopí, co chci říct nebo
blbě porozumí, ale beru to tak, že dříve to bylo horší.
Na tuhle operaci jsem čekal v podstatě celý život. Očekávaný výsledek je zprůchodnění nosu, prostor pro nápravu
vady řeči, lepší kousání a taky samozřejmě to, že budu lépe vypadat. Operace spočívala v tom, že mi pan
přednosta stomatologické kliniky z Vinohradské nemocnice v Ústí nad Labem, v Masarykově nemocnici napraví
všechny problémy s kostmi v obličeji a posune obě čelisti, tam, kde mají být. Právě teď, 12. prosince, kolem
jedenácté hodiny dopolední, kdy tento příspěvek píši, je výsledek zatím takový, že už nemám předkus, mám
rovnější nos, který funguje jak má (lépe se mi dýchá), mluvení bude možná v pohodě, a možná si budu muset na
nové poměry v puse zvykat a chodit nějakou dobu na logopedii. Uvnitř a kolem dolního rtu jsem oteklý stále,
musím si po každém jídle čistit zuby a vyplachovat pusu, nasazovat gumičky na trny (takové háky) na
rovnátkách, které musíte správně uchopit do pinzety, pak se dostat až na zadní horní zuby a tam to nějak
navlíknout. Je to boj, ale já si vždy řeknu větu “Věř, běž a dokážeš”. Překvapilo, kolik lidí mělo o mě starost, a
ozvalo se mi a to nejen ze školy ale i kamarádi a kamarádky, sousedi a sousedky z vesnice. Potěšily mi vzkazy od
mé třídy, na kterou jsem vždy pohlížel skrz prsty a nejen na ni. Myslím, že si to opravdu nezasloužili, a že na mě
někdo někdy něco řekl? Pokud to byla pravda, jakože většinou byla, považuju to za svojí chybu a tito lidé si
zaslouží mou omluvu. Chci taky všem poděkovat za jejich podporu, protože mi moc pomáhá.
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OTÁZKY PRO PRODAVACE
Vítku, jaké bylo prodávat výrobky cukrářů a kuchařů pro veřejnost?
KAŽDÝ PÁTEK JSME ZAČALI PRODÁVAT VÝROBKY V JÍDELNĚ. CUKRÁŘI UPEKLI
VÝROBKY A MY JSME JE PRODÁVALI. NAPŘÍKLAD TO BYLY KREMROLE NEBO
KOŠÍČKY. CHODILI K NÁM LIDI, KTEŘÍ SI VÝROBKY DOPŘEDU OBJEDNALI.
NEJDŘÍVE ZAZVONILI U BRÁNY A MY JSME JE PUSTILI DOVNITŘ. PO PRODEJI
JSME DĚLALI VYÚČTOVÁNÍ. PŘED PRODEJEM JSME JEŠTĚ PŘIPRAVILI
PARAGONY, KDE BYL NAPSÁNÝ VÝROBEK A JEHO CENA. TAKÉ JSME
PRODÁVALI KNEDLÍKY OD KUCHAŘŮ.

Míro, jaké bylo zkusit si být čertem?
DNE 4. 12. JSME JELI DO PACOVA DĚLAT ČERTY DO
ŠKOLY. BYLY TAM HODNÉ I ZLOBIVÉ DĚTI. MĚL JSEM
MASKU RAMPUSAKA A JEDEN CHLAPEČEK SE NEBÁL, TAK
JSEM MU NAMAZAL OBLIČEJ ČERNOU BARVOU.
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CO JE TO ADVENT?
Je to doba radostného očekávání příchodu SPASITELE, duchovní přípravy na Vánoce, doba
rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány
svatby a hodování .Advent je doba 4 týdny před Vánocemi , kdy se zapalují 4 svíčky na věnci.
První svíce se zapaluje se na železnou neděli. Letos vychází na 1.prosince, svíčka se jmenuje
Naděje.Druhá adventní neděle je bronzová , vychází na 8 prosince,jmenuje se Mír .Třetí neděle je
stříbrná a vychází na 15 prosince a jmenuje se Přátelství, měla by být růžová. Čtvrtá je zlatá bude
22.prosince, jmenuje se Láska. Pátá svíčka se zapalovala na Štědrý den, po západu slunce, ale
nikdo tu 5. svíčku už moc nezapaluje. Tradiční barvy Adventu jsou - fialová, modrá a červená.

Nikča Konigsmarková (prodavačka)
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NÁVOD NA VÝROBU PRÁNÍ
Na výrobu originálního přání – vánoční stromeček – budete potřebovat dva stejné půlkruhy.
Doporučujeme jeden zelený a jeden červený. Dále budete potřebovat lepidlo. TIP! Na dva půlkruhy
použijte kružítko.

Dva půlkruhy přilepte k sobě.

Rohy přiložíme k sobě podle obrázku.
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NÁVOD NA VÝROBU PRÁNÍ
Rohy přiložíme znovu k sobě tak, aby výsledek vypadal jako stromeček.

Na červenou část napíšeme přání. My jsme přáli za celou naši školu.
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NÁVOD NA VÝROBU PRÁNÍ
V dolní části uděláme dvě dírky a protáhneme mašličku.

Na vršek stromečku můžeme nalepit například hvězdu.
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TAJENKA
Připravili jsme si pro vás tajenku. Uhádnete, jaká Země se v tajence ukrývá?
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VÁNOCE V IRSKU
• V Irsku se Vánoce slaví 25. prosince, to je první svátek Vánoční. Druhý svátek Vánoční se slaví
26. prosince, na svatého Štěpána. Nový rok se slaví 1.ledna - New Year’s Day.
• V Irsku je tradice velmi podobná jako u nás. V Irsku dosud věří, že na Štědrý den navštěvuje
zemi Jidáš Iškariotský. Jestliže se ten den podíváte do zrcadla, prý za sebou uvidíte Jidáše
nebo Ďábla. Jiná irská tradice praví, že temnotou putuje Jezulátko a do oken si staví hořící
svíčky, aby nezabloudilo
• Spousta svíček a rozmanitých zelených dekorací je umístěno v době vánočních svátků v mnoha
oknech irských domácností. Dle starých pověr svítí světla svíček po celou Štědrou noc na
cestu Svaté rodině a zároveň dávají i kousek tepla chudým kolemjedoucím.
• V období britské nadvlády nad Irskem se do oken dávali zpravidla tři svíčky. Jedna svítila pro
svatého otce, druhá pro syna a třetí symbolizovala světlo Ducha svatého.
• Rozsvícené svíčky měly kolemjdoucím a dobrým lidem připomenout, že v domě žije katolická
rodina a všichni přátelé jsou vítání ke společné oslavě Vánoc.
• Zároveň měly být rozsvícené svíčky pozvánkou pro kněze a jeho modlitbu. Kněz byl zván na
večeři a ke strávení vánočního večera s rodinou.
• Po Štědrovečerní večeři přinese hospodyně na stůl chléb a čerstvé mléko a nechají se chvilku
otevřené vchodové dveře.
•

Irské vánoční menu si každá rodina upravuje podle svých představ. Udělali jsme to také. A
uvařili a ochutnali chody, jež nabízíme v následujících receptech. Třeba vás mohou inspirovat
na první svátek vánoční, který bude v Irsku právě tím nejsvátečnějším dnem. Pohodovou
atmosféru a dobrou chuť!
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JAK JSME VYRÁBELI KRABICKY
NA CUKROVÍ?
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Tak to je vše!

Děkujeme za přečtení, přejeme všem krásné a pohodové svátky a v novém
roce opět na viděnou!

Redakční rada prodavači s paní učitelkou Lupínkovou a Sommerovou

SLEDUJTE FACEBOOK a INSTAGRAM @SKOLAKUNICE
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