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Úvodní slovo redaktorek 

Nejprve bychom se rády představily. Jmenujeme se Nikola, Denisa a Monika a 
chodíme do třídy H1. Jsme rády, že jsme byly vybrány za redaktorky školního 
časopisu. Doufáme, že se nám bude skvěle spolupracovat. Taky věříme, že se všem 
bude náš časopis líbit, a zároveň Vás chceme vyzvat, abyste nám s ním pomohli.  
Očekáváme Vaše zajímavé články, fotky, komiksy, rébusy, atd. 
 
Už nyní se na ně těšíme 
 
 Nikola, Denisa a Monika, H1 
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V. A na závěr pohádka… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

 
www.hotelovkafren.cz              sekretariat@hotelovkafren.cz 

+420 556 836 551 
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I. JAK JSME SOUT ĚŽILI  

S novým názvem p řišly nové úsp ěchy 

18. leden přinesl naší škole, která nese od 1. ledna název Hotelová škola, 
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, obrovský úspěch. Na 
brněnském výstavišti jsme v XIX. ročníku soutěže GASTRO JUNIOR 2013 
BIDVEST CUP získali 1. místo v kategorii Cukrář zásluhou Johany 
Špačkové ze 3. ročníku třídy C3. Do zlatého pásma se probojoval i Lukáš 
Skýpala (G3), kterému celkově mezi kuchaři patřila 5. příčka a v číšnické 
kategorii, kde soutěžila žákyně třídy H3B Alžběta Urbánková, jsme obsadili 
stříbrnou pozici. Vítězové soutěže GJ Brno 2013 BIDVEST CUP budou 
spolu s vítězi ostatních celostátních soutěží pozváni na slavnostní předávání 
cen „České ručičky 2013“, které proběhne v červnu v divadle Reduta v Brně.  

Nebyl to zdaleka první úspěch našich cukrá řů v letošním roce. 16. ledna 
se v Jeseníku konal IX. ročník soutěže odborných dovedností s mezinárodní 
účastí – cukrář junior „O Priessnitzův dortík“. Slavnostní dort na téma 
„Mořský život“ naší Hany Parmové (C3) byl oceněn jako nejlepší. Celkově 
se po třech soutěžních disciplínách mohla radovat z 2. místa. Leden 2013 
bude zapsán zlatým písmem i pro pětičlenné soutěžní družstvo žáků 
4. ročníku oboru Hotelnictví. V regionálním kole AHOL CUPU zvítězili 
v kuchařské kategorii a postoupili do celostátního kola s mezinárodní účastí. 
Tam jsme obsadili 4. místo.  

Na brněnském výstavišti neprobíhala 18. ledna jen soutěž GASTRO 
JUNIOR BIDVEST CUP 2013, ale poprvé se před zraky veřejnosti 
představily i adeptky na královnu regionů České republiky v soutěži 
REGION REGINA 2013. V minulých dvou letech se staly vítězkami 
a královnami regionů žákyně naší školy: v roce 2011 Nela Klímová a loni 
Anna Štefková (obě ze studijního oboru Hotelnictví). Letos jsme vyslali do 
soutěže Terezu Jankovou, žákyni 2. ročníku studijního oboru ze třídy H2A, 
která nezklamala a z Brna si přivezla ocenění za originální krajový prvek. 
Kromě této kategorie byly dalšími součástmi vystoupení tyto: pozvánka do 
regionu, typický pokrm regionu a volná disciplína. 
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LITERÁRNÍ  SOUTĚŽ  O  CENU  FILIPA  VENCLÍKA 

Milí čtenáři, rozhodla jsem se exkluzivn ě pro vás zjistit, jak se da řilo 
žákyni z naší školy, ze t řídy H3B, v Literární sout ěži o cenu Filipa 
Venclíka.  Je tomu tak? 

Ano. Jedná se o soutěž, kam žáci středních škol, kteří mají chuť, prostor 
a čas napsat povídku, fejeton či básničku na dané téma, posílají své práce 
a téma se obměňuje každým rokem.   

 

Můžeš nám krátce říct, kdo je Filip Venclík? 

Filip miloval zachycování myšlenek na papír, a když se zastal slabšího, 
zavraždili ho. Na památku založil jeho otec nadační fond a také tuto soutěž. 
Takže je to vcelku soutěž, která má nejen šířku, ale i hloubku. 

 

Jaké bylo letošní téma a pro č ses rozhodla zú častnit? 

Téma znělo: „Jak budu žít za dvacet let“. Nevím, zda očekávali sci-fi výtvory 
od soutěžících, nebo nějaké zhodnocení post apokalyptické situace na 
Zemi, ale já psala vesměs o životních cílech každého z nás. Teda aspoň to 
tak mělo vyznít. Do soutěže jsem se zapojila nejen z důvodu výběru 
dobrého tématu, ale jednoduše i proto, že mě to baví. 

 

Navštívila jsi i vyhlášení výsledk ů v Praze. Jak to probíhalo a kolik tam 
bylo lidí? 

Jako každým rokem, tak i letos jsme se sešli v kině Lucerna, (letos o jarních 
prázdninách) a čekal na nás bohatý program. Jako kulturní vložku si pozvali 
rapující Gipsy.cz, kteří zde reprezentovali uměleckou tvorbu prostřednictvím 
hudby. Taky herečku Ninu Divíškovou, Jana Kačera nebo Michala Pavlatu, 
protože herci každý rok předčítají nejlepší práce. Účastníků bylo něco málo 
přes sto padesát, a i když se vyhlášení všichni nezúčastnili, kino bylo 
narvané žáky, rodiči a učiteli, kteří podporovali svého vyvoleného. 
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A zařadila ses mezi tu kopu vyvolených? 

Zařadila. Čtvrté místo mě příjemně potěšilo a nadšeně píšu dál. Tato soutěž 
mi hlavně ukázala, že papír snese vše, co má člověk na srdci, a že je to 
jeden z nejdůležitějších sdělovacích prostředků. 

 

Veroniku Hurtovou z H3B zpovídala Denisa Opálková 
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Frenštátská hotelovka hostila nejlepší barmany a ba risty  

8. březen není jen svátkem žen, ale v tento den si dali dostaveníčko ve 
frenštátské hotelové škole barmani-junioři a nově také baristé – junioři 
a baristé – profi. Konal se zde III. ročník soutěže „O pohár náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského kraje“. Atraktivitu soutěže zvýšily právě 
poslední dvě jmenované soutěže. Do Frenštátu přijelo celkem 
28 soutěžících barmanů-juniorů, 12 mladých baristů z 15 škol 
s gastronomickým zaměřením a v soutěži Mistr kávy profi se utkalo 
5 profesionálů. I když pohár nezůstal na domácí půdě, soutěž proběhla 
úspěšně a slovy chvály nešetřili na stranu organizátora zástupci České 
barmanské asociace, která byla garantem soutěží.  

Z 1. místa se radovala ISŠ-COP Valašské Meziříčí zásluhou Nikol Burelové 
a v kategorii baristů – juniorů SŠSS Ostrava-Hrabůvka zásluhou Kláry 
Kanyzové. Nejlepším profibaristou byl pan Roman Pospíchal, zastupující 
společnost Tonino Lamborghini Caffeé Czech republic. 

Za odbornou porotu promluvil na závěr prezident České barmanské 
asociace pan Aleš Svojanovský, který pochválil zúčastněné mladé barmany 
a baristy a ocenil jejich snahu, vynalézavost a stále se zlepšující techniku. 

A večer vypukl další maraton směsice vůní a barev, tentokrát soutěžní 
drinky vystřídaly dobroty frenštátských žáků, kteří je připravili pro školní 
společenský večer. Ten byl zahájen v 19 hodin v netradičním prostředí 
školní tělocvičny. Ředitel školy RNDr. Ivo Herman přivítal zúčastněné hosty 
a zvláště návštěvu z družební školy – Hotelové akademie z Košic v čele 
s ředitelem panem Egrešim. K tanci a poslechu hrála oblíbená kapela KIWI 
z Kopřivnice, nechyběl bohatý program s tombolou a celým večerem hosty 
provedl příjemný moderátor pan Čestmír Mikeska. Školní ples měl 
v tělocvičně premiéru a doufáme, že příští repríza v roce 2014 se opět 
vydaří. 
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Baristická sout ěž očima divák ů a sout ěžících ze t řídy G1  

Pavel Kořenek-soutěžící: 

Dne 8. března jsem se poprvé zúčastnil baristické soutěže, která probíhala 
na naší škole v upravené a krásně nazdobené tělocvičně. Všichni účastníci 
byli rozděleni do dvou kategorií. Já jsem soutěžil mezi juniory, ostatní byli už 
zkušení profíci. Soutěž pomalu plynula, a dokud se týkala jiných, byl jsem 
klidný, ale když zavolali moje jméno, bylo zle. Znervózněl jsem, roztřásly se 
mi ruce, věděl jsem, že je to blbý. Můj kolega Vašek mi přinesl pomůcky 
a mohl jsem začít. Vše probíhalo, jak má, když se najednou ozvala časomíra 
a já ještě nebyl hotov. Čas jsem přetáhl o 1 minutu a dostal trestné body. Po 
soutěži za mnou přišel porotce a pochválil mě za výkon. Uklidnil jsem se 
a čekal na vyhodnocení. Moje dojmy jsou nezapomenutelné-radost, stres, 
napětí a očekávání, to vše dohromady byl úžasný zážitek a já se už těším 
na další soutěž. 

Petr-divák: 

Na soutěž jsem se těšil, jednak proto, že tam soutěžil můj spolužák, a taky 
jsem byl zvědavý na upravenou tělocvičnu, ve které měl být večer školní 
ples. Škoda, že jsme přišli až ke konci soutěže. Pavel už měl vše za sebou, 
tak jsem si dal kávu, kterou nabízeli ze super přístrojů. Uvědomil jsem si, že 
uvařit takhle dobré kafe je opravdu umění. Byl to fajn zážitek. 

Veronika-divačka: 

Soutěž se mi velice líbila. Se třídou jsme podpořili spolužáka Pavla a dívali 
se, jak soutěžící míchají drinky, protože probíhala i barmanská soutěž. 
Dostala jsem na ochutnání kávu a myslím, že se příští rok taky přihlásím do 
baristického kurzu. 

Zuzana-divačka: 

Na to, že Pavel soutěžil poprvé, si vedl hodně dobře. Mně ale více zajímala 
soutěž barmanů, protože bych taky chtěla v budoucnu soutěžit a umět 
takové dobrůtky. 
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Školní kolo sout ěže učebních obor ů v českém jazyce 

Ve dnech 21. a 26. března 2013 proběhla na naší škole soutěž učebních 
oborů ve znalostech mateřského jazyka. Soutěže se zúčastnilo 17 žáků ze 
tříd KČ1B, KČ2A, KČ2B, KČ2C, C1, C2, C3. Jejich prvotní nadšení sice 
mírně ochablo při zvládání pravopisných záludností a následných rozborech 
uměleckých textů, ale všichni soutěžící úkoly zdárně vyřešili. Tři 
nejúspěšnější žáci se mohli těšit z odměn, které pro ně byly přichystány. 
Věřím, že se žákům soutěž líbila a že se i v příštím školním roce opět 
najdou odvážlivci, kteří si ověří své nabyté vědomosti. 

Mgr. R. Adamcová 

 

Výsledková listina sout ěže v českém jazyce 

Pořadí Jméno T řída % 
úspěšnosti  

1. Lukešová Anna KČ2C 95,5 
2. Zalupski Jakub KČ2C 89,5 
3. Přádková Petra KČ2B 86 
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II. KULTURNÍ ŽIVOT V NAŠÍ HOTELOVCE 

Třída G1 byla v Divadle Antonína Dvo řáka 

Ve středu 27. března jsme navštívili ostravské divadlo, kde jsme zhlédli 
komedii Poprask na laguně od dramatika C. Goldoniho. Jaké byly naše 
dojmy a pocity z této kulturní akce, zjistíte z následujících postřehů: 

Natálie: Uvnitř v divadle to bylo krásné, šatna byla zdarma a v ní moc milá 
paní. Seděli jsme v prvních dvou řadách a sledovali na můj vkus trochu 
zmatenou komedii. Už teď se těším na další podobnou akci. 

Ivona:  V tomto divadle jsem nebyla poprvé. Hra mě pobavila, i když děj byl 
trochu komplikovaný. Nakonec jsem vše pochopila a s chutí se zasmála. 

Kristýna: Když jsem se dozvěděla, že pojedeme do divadla, myslela jsem si, 
že to bude nuda, ale ještě nikdy jsem se v divadle tak nezasmála, jako při 
této komedii. Herci byli úžasní, mluvili nahlas a srozumitelně. Jsem moc 
ráda, že jsem tam byla se spolužáky, že jsme se odreagovali od školy 
a tento způsob výuky bych brala i do budoucna. Myslím, že v každém z nás 
tato hra něco zanechala. 

Rosťa: Herci ukázali, že mají velký talent a snažili se nás pobavit. Byl to 
skvělý zážitek a moc rád bych si ho v budoucnu zopakoval. 

Matěj: Představení bylo skutečným „popraskem.“ Hercům se několikrát 
povedlo rozesmát celé divadlo a přiznávám, že ty dvě hodiny, které jsme tu 
strávili, stály za to. Rozhodně bych podobné akce v budoucnu uvítal. 

Filip: Podobné výlety se školou mám rád a to nejen proto, že nemusím do 
školy. Bylo to moc užitečné a názorné doplnění informací potřebných 
v literárních hodinách, byl jsem s kamarády a dobře jsem se pobavil v moc 
hezkém prostředí. 
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Mozaika názor ů žáků třídy H2A – Koncert filmové hudby – Beskydské 
divadlo Nový Ji čín – 3. dubna 2013 

Ani krutá zima nás neodradila od kulturního zážitku  

Jakmile se ráno celá třída shromáždila pod křídly autobusového nádraží 
v Novém Jičíně, začala nás paní učitelka seznamovat s konečnou verzí 
programu. Ten zněl tak, že nás nejprve spolužačka krátce provede po 
náměstí a jeho okolí a potom půjdeme do divadla na hudební představení. 
Zprvu se zdálo, že den bude probíhat bezproblémově. Když se ale paní 
učitelka dostala ke konci, sdělila nám hrůznou skutečnost, totiž o tom, co 
uvidíme, a o tom, co uslyšíme, budeme prý muset napsat kratší slohovou 
práci. Všichni ze třídy to samozřejmě vzali sportovně… Jakmile se rozezněla 
hudba, věděl jsem, že jen hodina stačit nebude. Tolik mě to zaujalo. Hráli 
nám melodie z filmů, jako např. Sněhurka a sedm trpaslíků, Tenkrát na 
Západě nebo Piráti z Karibiku. Ze sálu jsem odcházel spokojený, okouzlený, 
ale i zklamaný, že to netrvalo ještě déle. 

Průvodcovství v centru Nového Jičína se ujala naše spolužačka, která nás 
se zájmem seznámila se zdejšími atraktivitami. Díky krásnému vánočnímu 
počasí a našemu jarnímu oblečení se z nás pomalu začaly stávat chodící 
ledovce… Chvíli před zahájením koncertu jsme se všichni sešli v šatně 
divadla. Nejsem fanouškem divadel, ale toto představení mě dostalo. Když 
začal celý orchestr hrát melodie z nejrůznějších filmů, tajil se mi dech. 
Hodina, kterou celé představení trvalo, utekla strašně rychle. Po skončení 
koncertu se nesl celým divadlem bouřlivý potlesk. 

Velkým překvapením pro mě bylo neuvěřitelné sehrání všech nástrojů. 
Každý z nich vydával odlišný zvuk a přitom zněly dohromady tak skvostně. 
Atmosféra, kterou vytvořili tito umělci, bezpochyby pohltila všechny 
přítomné… Vřele doporučuji všem občas obohatit svůj kulturní život a objevit 
v sobě dosud skryté stránky. 

Dle mého názoru se to povedlo a stálo to za to. Genialita a nápad tomu 
určitě nechyběl, a rád bych si to v budoucnu poslechl znovu. 

Jakmile však hudebníci začali hrát melodie z Pirátů z Karibiku, měl jsem 
doslova husí kůži a zbytek představení jsem si docela užíval. Bylo to 
způsobeno i tím, že hudba byla vybírána z titulů, které jsem znala, a byly mi 
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blízké. Byl to pro mě opravdu skvělý kulturní zážitek, který bych si rád ještě 
jednou zopakoval. 

Tohle jste ještě nezažili, říkám vám, neseďte doma u počítače a vyrazte 
spolu někam ven. Já jsem v minulém týdnu jela se třídou na koncert 
Janáčkovy filharmonie, který v nás vzbudil mnoho emocí a také vzpomínek 
na filmy, které jsme viděli nejen v dětství. Neuvěřitelné, jak na nás tento 
koncert, který netrval více jak hodinu, zapůsobil. Byl to můj nejkrásnější 
zážitek za poslední dva roky. Zvuky vydávané jednotlivými hudebními 
nástroji si v paměti uchovám navždy.  

Umíme si vážit toho, co máme? 

Když jsem při poslechu famózní Janáčkovy filharmonie spatřila žáky 
zahleděné do svých mobilů, zarazila jsem se a napadla mě otázka, proč si 
nevážíme toho, co máme. Proč na jednu stranu nejsme spokojeni s tím, že 
trávíme spoustu času ve škole, a když se nám naskytne příležitost obdivovat 
kulturu nebo se zúčastňovat společenského života, tváříme se odule 
a znechuceně? Odpovědět si na tuto otázku je těžké. Je to snad vlivem 
okolí? Nebo za to může naše výchova? Je pochopitelné, že každý jedinec 
má na věc různé úhly pohledu a má jiné zájmy, ovšem podle mého názoru 
by se měl každý člověk čas od času zamyslet nad tím, jaký vliv na budoucí 
generace může mít ignorování společnosti a nedbání na slušné vychování. 

Barbora Machová H2A 
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III. ZAHRANIČNÍ STÁŽE A BRIGÁDY NAŠICH ŽÁK Ů 

S hotelovkou do sv ěta! 

Žáci naší školy mají širokou nabídku možností jak vycestovat do zahraničí 
a rozšířit si tak své jazykové a odborné schopnosti. 

Projekty mobility Leonardo da Vinci 

Na tyto stáže, které jsou třítýdenní, jsou žáci vybíráni podle prospěchu 
a odborných a jazykových znalostí. V rámci schváleného projektu z roku 
2012 s názvem „Putování evropskou gastronomií“ absolvovalo 6 žáků pobyt 
ve španělské Granadě (10. 3. – 31. 3. 2013) a v květnu se uskuteční stáž do 
Lotyšska rovněž pro 6 žáků. 

Program TANDEM 

S Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže v Plzni 
spolupracujeme 13 let a každoročně se konají 1-2 praxe pro 6 žáků 
v saském Chemnitz. Tady je důležitá znalost němčiny, která je 
dorozumívacím jazykem. 

Spolupráce se zahrani čními školami 

Francie – každoročně k nám přijíždějí v měsíci únoru nebo březnu 2-3 
praktikanti z francouzského města Saint Michel Mont Mercure. Třítýdenní 
praxe, která zahrnuje i poznávání daného regionu, se děje na smluvních 
pracovištích francouzské školy. V posledních letech k nám jezdí hlavně 
cukráři. 

Maďarsko – s hotelovou školou v Egeru máme dobrou spolupráci od roku 
2011, kdy se uskutečnila 1. výměna žáků. Kromě oboustranné výměny 
praktikantů se žáci obou škol účastní i soutěží, pořádaných oběma školami. 
U nás je to juniorská barmanská soutěž „O pohár náměstkyně hejtmana 
Moravskoslezského kraje“, v Egeru květnový Gulaschfest.  

Polsko – obě školy, naše hotelová a škola v polském Bukowně spolupracují 
na bázi výměnných pobytů v rámci třídních kolektivů. Poslední akce se 
uskutečnila v září 2012. 

Slovensko – v březnu letošního roku byla obnovena spolupráce se 
slovenskou Hotelovou akadémií v Košicích. V rámci nové smlouvy budou 
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probíhat vzájemné výměny našich a košických žáků, s první stáží počítáme 
na podzim 2013. 

Naši žáci v adventním Sasku 

Z úspěšné třítýdenní stáže v německém Chemnitz (bývalý Karl-Marx-Stadt) 
se 13. prosince 2012 vrátila skupina šesti žáků naší školy. Tentokrát dostali 
příležitost i dva žáci tříletého učebního oboru Kuchař-Číšník a skupinu 
doplnily tři dívky a jeden hoch ze 3. ročníku Hotelnictví. Praxe probíhala na 
pracovištích HWK (studentská menza a jídelna pro firemní zaměstnance) 
a ve stylové restauraci Ratskeller na náměstí v Chemitz. 

Krom pracovních povinností v rámci odborné praxe na pozicích kuchařů 
a číšníků navštívili saskou metropoli Drážďany a zažili kouzelnou 
předvánoční atmosféru u našich západních sousedů. Vrátili se obohaceni 
 nové odborné a jazykové zkušenosti a poznali část spolkové republiky 
Sasko. Praktikanti hodnotili kladně zejména vstřícný přístup ze strany 
německých zaměstnavatelů, kteří byli ochotni kdykoli podat pomocnou ruku 
a pomohli jim překonat počáteční potíže s komunikací v němčině. 

Stáž se uskutečnila v rámci programu TANDEM (Koordinační centrum 
česko-německých výměn mládeže) se sídlem v Plzni a podpory Česko-
německého fondu budoucnosti. Další plánovaná praxe se uskuteční 
v listopadu 2013, kdy u nás přivítáme v rámci reciprocity i skupinu 
německých studentů. 

S Leonardem op ět do Andalusie 

V březnu odjeli žáci frenštátské Hotelové školy v rámci projektu Putování 
evropskou gastronomií do Andalusie, aby v této části Španělska načerpali 
nové jazykové a odborné dovednosti. 

Organizace M.E.P. Europrojects Granada zajistila pro stážisty ubytování, 
stravování a praktikantská místa v hotelích Granady. 

Odborná praxe probíhala většinou při snídaňových provozech v hotelích 
Alixares, Corona a v luxusní restauraci u komplexu paláců Alhambra. Tuto 
nádhernou památku stážisté také navštívili a podívali se také do Sevilly a do 
přímořské Malagy. 

Byli to: Kristýna Lacinová, Veronika Tvrdoňová a Zdeněk Mandok z H3A 
a další trojici tvořilo trio: Tereza Videcká, Alžběta Urbánková a Rozálie 
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Žáčková. Všichni přijeli nadšeni a plni dojmů: „Ani se nám nechtělo odjíždět 
domů. Poznali jsme nádherné kouty Španělska, zajímavé lidi, naučili se 
něco z tuzemské gastronomie a hlavně mohli se také spolehnout sami na 
sebe v cizím prostředí. Mluvili jsme převážně anglicky, ale za krátkou dobu 
jsme se naučili základní fráze španělsky.“ Zbývá jen doufat, že další 
výměnný projekt vyjde a na podzim se bude moci podívat do Španělska 
další skupina našich spolužáků. 
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Letošní prázdniny po dobu 3 m ěsíců stráví 12 žák ů naší školy na 
pracovní stáži v N ěmecku.  

Budou pracovat na různých pozicích v hotelích, restauracích, dokonce na 
lodi v přístavišti, jeden v kuchyni v Humboldtově institutu. Jejich pracovní 
místa se nacházejí na nejkrásnějších místech Bavorska a spolkové země 
Baden-Württemberg a to ve Schwarzwaldu. Jedni sem jezdí na dovolenou, 
jiní se ve službách starají o jejich blaho. A k těm patří naši studenti již 
desátou sezónu. 

Jsem ráda, že mohu vybírat zájemce nejen mezi žáky z oborů s maturitní 
zkouškou, ale i mezi žáky z oborů s výučním listem. 

 

jezero Tittisee ve Schwarzwaldu-místo stáže 
 

Naši žákyni Marcelu Osladilovou (H3A) si vybrala švýcarská strana na 
čtyřměsíční stáž  

do Churu, kde se setkává asi 40 
studentů ze střední Evropy. Po 14 
dnech odborného studia na HŠ 
odjíždějí pracovat do vybraných 
hotelů a restaurací v kantonu 
Graubünden jako číšníci a servírky. 

 

Blahopřejeme. 

Mgr. Vlasta Proskeová 

 

Zámek Neuschwanstein
-zámek v Allgäu v oblasti obce Schwangau u Füssenu

- nechal ho postavit Ludvík II. Bavorský
- jedná se o jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších turistických cílů

Německa
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IV. EKOLOGIE NÁM NENÍ CIZÍ 

Mají odpadkové koše pro t řídění odpadu na naší škole budoucnost? 

V budově školy se před nedávnem zřídily odpadkové koše, které jsou 
určeny ke třídění odpadu. Mají tyto koše v naší škole ale budoucnost? 
Mnoho z vás teď asi napadá, že ne, ale proč je tomu tak? Víte přece, jak to 
v dnešní době chodí. Zvláště u lidí v našem věku. Často jdete po ulici 
a vidíte, jak někdo odhodí láhev na zem. Někteří s nás si s tím nedělají 
těžkou hlavu, neznají obyčejný koš, natož koš určený na plasty. Řeknu vám 
k tomu jediné. Je to ubohé. 

Naše planeta Zem nám dodává kyslík, suroviny, vodu a další věci potřebné 
k žití. My bychom proto měli udělat něco pro ni! Ale nedělejme to jen 
z povinnosti. Udělejme to proto, že chceme přispět k zdravému životnímu 
prostředí a hlavně proto, že chcete chránit svou existenci. 

TŘIĎTE ODPAD!!! STOJÍ TO ALESPOŇ ZA DOBRÝ POCIT NA DUŠI :D 

Denisa Opálková H1 
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V. A NA ZÁVĚR POHÁDKA…  

O cukrá ři Jakubovi 

(Pohádka) 

Byl jednou jeden cukrář. Jmenoval se Jakub. Byl tuze nadaný, uměl ty 
nejkrásnější a nejchutnější cukrovinky. Všem lidem laskominy od něj 
chutnaly. 

Ale jednoho dne se zamiloval do krásné, ale zlé řezníkovy dcery. Její otec 
chtěl Jakuba do svého krámu s uzeninami, aby mu pomáhal. A jelikož byl 
cukrář velmi zamilovaný, nechal svého řemesla a stal se pomocnou rukou 
pantáty řezníka. Čas letěl a lidem začaly chybět Jakubovy sladké 
cukrovinky. Přemlouvali ho, aby se vrátil k pečení laskomin, ale nic jim to 
nebylo platné. Byl zamilovaný až po uši. 

Jednoho dne se měl jít Jakub podívat na trh, co je tam nového. Ale ještě 
nepřekročil práh řezníkova domu a už plánovali svatbu. Počítali s tím, jak 
budou bohatí, když prodají celou cukrárnu. Jakub se vzpamatoval z velké 
lásky a vzpomněl si na svou cukrárnu. Šel se tam podívat. Když vešel 
dovnitř, zachtělo se mu něco upéct.  

A tak pekl: koláče, rohlíky, preclíky. 

Zůstal tam a nikdy se k řezníkovi nevrátil. 

Lucie Pařenicová, C1 

 

 

 



 

 

 


