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FUTSALOVÁ LIGA STŘEDNÍCH ŠKOL 

Dne 12. 11. byla rozehrána Středoškolská futsalová liga 

prvním kolem a našim chlapcům se podařilo s přehledem 

postoupit do druhého kola. 

 

Naše mužstvo po vítězstvích 3:0 nad G Jateční a 3:1 nad SŠST a SŠS 

UL prohrálo po velkém boji 2:3 s G dr. V. Šmejkala a obsadilo 2. 

místo. Naši školu reprezentovali M. Horváth 4GE,P. Barnat, J. Rygl, 

J. Horváth všichni 3GE, Vít Sedláček 1CRA, K. Walter 2APr, D. 

Dvořák 2C, V. Vojtěchovský 3Č a J. Kunc 2GE. Výborný výkon 

podali všichni hráči. Mužstvo vedl Mgr. P. Nechuta. 

 



ITALSKÁ KUCHYNĚ 

Seminář o tradičních italských pokrmech 

Ve dnech 15.12 až 18.12 2015 se konal zajímavý seminář na téma tradičních 

pokrmů z italské kuchyně. Pro žáky oborů kuchař a gastronomie. 

Mistr kuchař Luboš Vondra nejprve všechny seznámil s historií a současností italských pokrmů, 

včetně nejčastěji používaných ingrediencí. Do výroby salátů, špaget nebo pizzy se pak zapojili 

všichni účastníci semináře. Buon appetito! 

 

 



Okresní přebor SŠ ve stolním tenise 

 

 

Dne 25. 11. 2015 se konal turnaj chlapců SŠ ve stolním tenise v tělocvičně 

gymnázia za účasti šesti družstev. 

Naši hráči obsadili ve skupině 1. místo – zvítězili s Gymnáziem dr. Václava 

Šmejkala  B  4:1 a stejným poměrem porazili i Trivis. V zápase o finále jsme 

podlehli SŠST 1:4. 3. místo jsme získali po druhé výhře s Gymnáziem dr. 

Václava Šmejkala B poměrem 4:2. Naše body získali J. Formánek 4GE  6,  M. 

Krupička 3ŘOP 6 a J. Šponiar 3GE 1. Celkovým vítězem se stalo A mužstvo 

Gymnázia dr. Václava Šmejkala.  

Hráče naší školy vedl Miroslav Klofáč. 

 

 

 

 

 



Exkurze do Bohušovické mlékárny, a.s. 
 

Počátkem října se zúčastnili žáci oboru cukrář, tříd 2C a 3C, exkurze v 

Bohušovické mlékárně, a.s. Ochutnali i nejznámější a nejslavnější firemní 

výrobek – Bobík. 

Za doprovodu Ing. Jarmara si žáci prohlédli jednotlivé provozy závodu. Žákyně 

Nikola Vlasáková vytvořila k exkurzi pěknou prezentaci. 

 

 

 

 



DEN POEZIE – VYHODNOCENÍ 

Pracovní listy 

1. místo: Gabriela Chramostová, Veronika Madejová, 

Diana Mikolášková a Sylvie Valnohová 3CR 

2. místo: Aneta Burianová, Zuzana Jusufovičová a Klaudie 

Kolářová 2CR 

3. místo: Rudolf Adamec, Barbora Dembinná a Erman 

Mashhovik 2CR 

Ilustrace básní 

1. místo: Zuazana Kořenová 4CR 

2. místo: Renata Andresová 4GE 

3. místo: Cindy Laruschová 3CR 

Soutež v recitaci 

1. místo: Daniela Kovaczová 4GE 

2. místo: Micheala Koláříková 4CR a Lukáš Friedrich 2PO 

3. místo: Jan Šponiar 3GE 

4. místo: Denisa Matějková PO 

5. místo: Aneta Burianová 2CR a Terezea Opravilová 

1CRA 



Horoskopy 

Rak 
Procházíte dobou příznivou v sociální a duchovní oblasti. Budete se 

všestranně angažovat, abyste ulehčili život druhým. Můžete se realizovat v 

charitativní či dobrovolnické činnosti. I mezi blízkými budete pozorně 

zjišťovat, jestli nepotřebují pomoc. 

 
Lev 

Současné konstelace vám dovolí vést větší skupinu lidí. Dokážete nejenom 

určit správný směr, kterým se má ubírat společná činnost, ale i motivovat 

druhé k velkým výkonům. Především budete mít potřebu předávat své 

znalosti a zkušenosti mladším lidem. 

 
Vodnář 

Nastává ideální čas pro realizaci nových plánů. Budete mít chuť i odvahu 

zahájit důležité aktivity, na něž jste se dlouho připravovali, ale i rozvinout 

okamžité nápady. Štěstí se na vás může usmát také při hledání nového 

pracovního místa nebo obydlí. 

 
Kozoroh 

Milostným aktivitám se příliš nedaří. Dnes nebudete protějšky svádět 

pouhým pohledem. Namlouvání a dobývání si vyžádá jistou námahu, stejně 

jako porozumění ve vztazích. O vzájemnou harmonii se budete muset 

zasloužit a partnerovi pozorně naslouchat. 



Pro volnou chvíli..  

 

 

  



Pro zasmání  

  

 

 

 

Co má hypochondr napsáno na hrobe? ,,Já vám to říkal." 

 

 

 Hodina mluvnice: "Pepíčku, řekni dvě     

zájmena." "Kdo, já?" "Výborně, Pepíčku." 
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