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Posezení u jednoho stolu

Návštěva knihovny

Svatá Lucie - noci upije a dne nepřidá. Toto úterý se na našem učilišti se konal slavnostní oběd na
naší škole v jídelně. Zahájení bylo ve 12,00 hodin.
Oběd, který byl podáván, uvařili žáci oboru zdravotnické a sociální služby a pečovatelské práce.
Oběd připravovali studenti tohoto oboru sami pod
dohledem paní učitelky Kazdové. A také stolování
měli za úkol a servírování. Žáci byli šikovní.
Menu bylo sestaveno - polévka-zeleninová,
hlavní chod-vepřový či kuřecí řízek a salát –
moučník -2 buchty a štola, -nápoje-káva, pivo,
limonáda. Oběd byl předvánoční a též i atmosféra
Vánoc byla naladěna. Páni učitelé a paní učitelky
byli spokojení. Menu jim chutnalo. Zúčastnili se
učitelé pan Lahoda, Böhm, Holar a paní učitelky
Kazdová, Krupková, Příbková, Kubecová, Lahodová, Charvátová a paní Dubová.
Tak měli žáci možnost zasednout s učiteli k jednomu stolu. Od paní učitelky Kazdové a Krupkové jsme dostali malý dárek k Vánocům. Ani jsme
to nečekali, bylo to krásné překvapení. Za což jim
moc děkujeme.
Miluška Rendlová

Na konci loňského roku se žáci prvního a
druhého ročníku „pečovatelů“ zúčastnili besedy
v městské knihovně v Horšovském Týně.
Knihovna je přístupná veřejnosti a je rozdělená
na dětskou a dospělou kategorii.
V Horšovském Týně v knihovně je 40 000 knih,
pro děti a mládež, naučná, beletrie. Letos se
knihovna zmodernizovala a knihy si můžete
půjčovat elektronicky.
I tady mají
počítačovou
techniku, která
je
dostupná
veřejnosti. Za
jednu hodinu
na
internetu
platíte
pět
korun českých.
Zápisné do knihovny je dvacet korun za celý rok
pro žáky a studenty. V knihovně si můžete
půjčovat i časopisy a noviny.
Paní Baxová si pro nás připravila úkol - co je to
PALENDRON. To je slovo, které má stejný
význam, i když si ho čtete pozadu. Může to být
slovo, věta, souvětí.
Paní Baxová si dál pro nás připravila program, a
to knihu od autorky Šárky Jungové. Obsah knihy
nám převyprávěla a týkalo se to dospívajících dětí,
kteří se měli zařadit do jiné společnosti, jako
například vyjdou základní školu a přihlásí se na
střední školu, tak na to je připravovali na táboře.
Dá se říci, že tábor byl zkouškou do života.
Zpracovala:
Miluška Rendlová

Slavnostní oběd
s nudličkami.

začínal hovězí polévkou
Foto: Miluška Rendlová
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Pomoc na Tříkrálové sbírce

Odpadový materiál
může dále posloužit

Diecézní charita při Farním úřadu Horšovský
Týn uspořádala již po šesté Tříkrálovou sbírku.
Nejen že naši žáci pomohli s ušitím jednoduchých
kostýmů, někteří z nich se přímo podíleli na vlastní organizaci.
„Poděkování patří Bedřišce Havlové, Simoně
Štréblové a Marušce Komínkové. Obzvlášť velký
dík patří mládencům Radimovi Vozkovi a Lukášovi Kvardovi, kteří ochotně pomohli se sbírkou
také v sobotu,“ informovala ředitelka charity paní
Svatava Rabasová.

Ve středu 11. ledna žáci oboru zednické práce vyráběli vázu z plastové lahve od limonády. Žáci
postupovali podle návodu.
Nejprve odstřihli horní část lahve. Poté naměřili výšku a po obvodu nastříhali jeden
centimetr široké proužky a zahnuli je ven.
Nakonec upletli ozdobný okraj. Vázu lze použít
jako dekorační
předmět. “Chtěli jsme
si dokázat, že i z odpadového materiálu lze
vyrobit užitečnou věc,“
uvedla paní učitelka Blanka Volfíková, která se
žáky ozdobné vázy vyráběla.
Žáci z oboru zahradnické práce si výrobu vázy
vyzkoušeli o dva dny později.
žil

Přes 60 dětí v kostýmech navštívilo všechny domácnosti nejen v Horšovském Týně, ale i v přilehlých vesnicích.
Foto Marie Komínková

Nejprve se odstřihne Pak se proužky ohýbají
hrdlo lahve a nastříhají a váza se ukončí uplese proužky.
tením okraje.

Lukáš pomohl s líče- Maruška fotografovala,
ním všech černých Simona pomohla s tašBaltazarů.
kami pro koledníky.

Bedřiška pomáhala Radim fotografoval a
děti oblékat do kos- pomáhal všude, kde bylo
týmů.
třeba.

Žáci Jan Kohut, Jakub Kobourek, Michal Bilý a
Ondřej Kühn vyráběli vázu z odpadového materiálu.
Foto: žil
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KDO JE KDO?!
Milí žáci, učitelé, rodiče, čtenáři, pojďte se s námi pobavit!
Připravili jsme pro vás malou hádanku s velkou odměnou! Na starých fotografiích můžete vidět některé
členy kroužku Reportér a počítačová grafika, kteří mohli dodat svoje ´miminkovská léta´.
Omlouváme se za kvalitu snímků, vždyť některé mohou být staré skoro padesát let!
Fotografie jsou z doby, na kterou si nikdo z nás nemůžeme ´vzpomenout´.
Proto vás žádáme o pomoc!
Přiřaďte správně naše jména k číslům fotografií. Odpovědi uveďte do lístku, který si vyzvedněte
ve třídě ŠO II., a odevzdejte jej do konce února. Jako nápovědu vám ve spodní části stránky přidáváme
všechna jména členů kroužku.

Hodně zábavy a štěstí při losování správných odpovědí!

Foto č. 1

Foto č. 2

Foto č. 3
Malá nápověda
Radim Vozka
Míša Thomayerová
Miluška Rendlová
Bedřiška Havlová
Mařenka Komínková

Foto č. 4

Foto č. 5

Lukáš Kvarda
Simča Štréblová
Lucka Žižková
Petra Přibáňová
Veronika Chalupná
Jiřka Příbková

Foto č. 6

Foto č. 7
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Do Plzně za nejkrásnějším perníčkem
Pátého ledna 2012 po zakoupení společné
jízdenky jsme vyjeli v 7.16 hod. ráno vlakem
z Horšovského Týna do Staňkova, kde jsme
přestoupili na vlak do Plzně. Tento vlak byl
tentokrát pouze o pět minut opožděn. Společnou
jízdenku
kupujeme
vzhledem
k zhruba
40 % úspoře finančních prostředků za cestovné.
(dvě osoby platí plné jízdně, ostatní pouze
poloviční).
Po
cestě k nám přistupovali
další
členové naší výpravy.
V 9.00
hodin jsme vystoupili v Plzni na
nádraží, které se
v současné době
opravuje.
Pěšky
jsme
došli do muzea,
kde jsme byli již očekáváni. Zakoupili jsme také
společnou vstupenku za zlevněnou cenu pro školy.
Na recepci jsme si prohlédli výstavu soutěžních
perníčků. V této soutěži zvítězila naše žákyně
Anna Haldová, což nás také inspirovalo
k uskutečnění této exkurze. Poté jsme se odebrali
na prohlídku muzea, která trvala asi hodinu a půl.
Dozvěděli jsme se velmi zajímavé věci z historie
i současnosti pivovarnictví, výroby sudů a
prohlédli jsme si velmi zajímavé exponáty
používané při výrobě piva. Dozvěděli jsme se, jak
a z čeho se pivo vyrábí. Tyto poznatky žáci
využijí v předmětu ´Suroviny´.
Zjistili jsme, že dřevěné sudy se vyrábějí i
používají dodnes, i když už se bednářské řemeslo
nikde nevyučuje. Postup výroby sudu jsme zhlédli
ve filmu na konci prohlídky.
Po prohlídce Monika zazvonila na zvonec a
zletilí žáci byli pozváni do hospody v areálu
muzea, čehož samozřejmě nevyužili.

V sousedství muzea se nachází prodejna ruských
potravin, kterou jsme také navštívili, abychom se
podívali, jaké suroviny se používají v jiných
zemích.
Poté jsme se odebrali zpět na nádraží. Šli jsme
velice rychle vzhledem k nepřízni počasí (pršelo a
foukal silný vítr). Na nádraží nám zbylo ještě asi
¼ hodiny čas, který jsme využili k občerstvení.
V 12.09 hodin jsme odjeli zpět do Staňkova,
kde někteří museli počkat na vlak do Horšovského
Týna.
Celá exkurze byla velmi přínosná a zajímavá.
Poznatků využijeme v odborných předmětech.

Nejkrásnějším mezi tradičními perníčky zvolila porota perníček Anny Haldové s bohatým
krajkovým vzorem.
"Soutěžila jsem poprvé, chtěla jsem si to
vyzkoušet. Studuji cukrářské práce a pořádáme
různé předvánoční výstavy. I kvůli tomu jsem si to
chtěla zkusit," vysvětluje Haldová, která podle
svých slov zvládla perníček vyrobit za hodinu.
Stejnou krajkou ozdobila i perníkový Betlém.
Do soutěže, kterou vyhlašuje plzeňské
Pivovarské muzeum, se letos přihlásilo více než
dvě stě perníčků. Zpracovaly: Hana Polanková,
Zina Šimáčková, Eva Šimsová

Vážení a milí čtenáři,
budeme velmi rádi, když se nadále budete podílet na tvorbě našeho občasníku. S potěšením vám
příspěvky uveřejníme. Nezapomeňte uvést, kdo příspěvek nebo fotografie zpracoval.
Naše školní kontaktní e-mailová adresa je obcasnik.zsosht@centrum.cz.
Občasník je též na stránkách www.zs-oshtyn.cz.

Za obsah zodpovídá vedoucí kroužku Reportér a počítačová grafika, učitelka Jiřka Příbková.
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