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Školní zpravodaj

Novinky v zemědělské techniceObsah tohoto čísla

Elektronický zpravodaj přinášející nejdůležitější novinky z dění v SOŠ a SOU Vlašim.

měsíčník 5. číslo 01|07|2013

Vychází každé první pondělí v měsíci. vydavatel: SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1

Dne 22. 5. 2013 se naši žáci 
z 3. B a 3. C zúčastnili již 
tradiční výstavy a polního 
předvádění zemědělských 
strojů a traktorů.

16. Den Kvernelandu v 
Bečvárech byl zdařilý, jak 
na množství vystavené 
zemědělské techniky, tak i 
na kvalitní počasí ve  vlhkém 
a květnovém období.

Výstava probíhala tak, že 
se nejdříve představil stroj 
a ihned byla provedena 
ukázka jeho pracovního 
nasazení. Tímto bylo žákům 
předvedeno do podrobností, 
jak vlastně každý stroj 
pracuje. Své znalosti z 
teoretického vyučování 
mohli skloubit s přímými 

poznatky v pracovní činnosti 
každého stroje a tažných 
traktorů.

Nejvíce zaujala žáky 
varianta různých linek na 
sklizeň píce a rozdílné 
způsoby jejího zpracování a 
uskladnění.

Velkým přínosem byla i 
ukázka nových typů traktorů 
od různých výrobců. Toto se 
žákům velmi líbilo a mohli si 
vše prohlédnout a zopakovat 
před nastávajícími 
závěrečnými zkouškami.

Po všech stránkách lze 
hodnotit výstavu za velmi 
zdařilou.

text & foto: Ladislav Houlík 
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Tělesná výchova trochu jinak

To že hodina tělesné 
výchovy nemusí být jen 
běhání či fotbal dokázala 
paní učitelka Jarmila 
Vaníčková s žáky třídy 
1.NP, neboť se v úterý 11. 
června aktivně zůčastnili 
zdolávání překážek 
na nově vybudované 
největší lanové dráze v 
ČR, která vyrostla ve 
vlašimském parku.

Tímto i Vás ostatní naši 
žáci zvou k návštěvě 
vlašimského parku  
a lanového centra. 
Přijďte se podívat a 
také vyzkoušet skvělé 
a někdy i náročné 
překážky. Bude to i pro 
Vás opravdový zážitek.

text: Bc. Ondřej Pojmon 
foto: Mgr. Jarmila Vaníčková

LANOVÉ CENTRUM - zámecký park, Vlašim (u Starého hradu)
39 lanových překážek / 15-m šplhací síť / lanová dráha / kolíkovaná

NOVINKA: skupinová překážka - Jákobův žebřík / Pandora - systém překážek z filmu Avatar
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Atletické závody ve Vlašimi

Dne 5. června proběhlo okresní kolo 
středních škol v atletice na hřišti Na 
Lukách ve Vlašimi. Soutěž proběhla i 
přes obtížné podmínky, protože tři dny 
před zahájením všechna sportoviště 
byla pod vodou. Obětavou prací atletů 
a nájemců hřišť se mohla tato akce 
uskutečnit. 

Při hezkém  počasí družstva dívek i chlapců na 
tartanovém oválu předváděla vynikající výsledky. 

Děkujeme našim reprezentantům školy za přístup a 
velmi hezké umístění.  

Alžběta Kukučková  z  1. KA  2. místo ve skoku 
dalekém a Nikola Moravjaková  z 1. CU ve vrhu 
koulí taktéž 2. místo. 

text: Mgr. Jarmila Vaníčková 
foto. Ing. Kateřina Macešková
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Focení tříd na konci školního roku - Tehov
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Focení tříd na konci školního roku - Tehov

Slavnostní předání výučních listů - Zámek, Vlašim

FOTKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 
Všechny fotky ze společného focení na konci školního roku (společné i skupinky) 

budou k dispozici od 08.07.2013 na stránkách školy:

www.sosasou-vlasim.cz/gallery
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Focení tříd na konci školního roku - Vlašim
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Focení tříd na konci školního roku - Vlašim

Slavnostní předání výučních listů - Zámek, Vlašim

////////////////////////////////////////

FOTKY
V ELEKTRONICKÉ

PODOBĚ
Všechny fotky ze společného focení 

na konci školního roku (společné i skupinky) 
budou k dispozici od 08.07.2013 na stránkách školy:

www.sosasou-vlasim.cz/gallery

////////////////////////////////////////
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Muzeum čokolády a marcipánu Tábor 

Dne 25. 6. 2013 žáci z 1., 2. a 3. ročníku oboru Cukrář 
navštívili v rámci odborné exkurze nově otevřené 
Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře. Přestože 
celou výpravu doprovázel vytrvalý déšť, panovala 
mezi všemi dobrá nálada.  

V prostorách třech historických domů toto muzeum 
představuje a mapuje historii čokolády, pěstování, 
dovozu do Evropy a následné zpracování do forem 
bonbonů, tabulek, pralinek  i figurek. 

Expozice se věnuje i historii obalů a reklamních 
plakátů, k vidění jsou  i porcelánové či cínové 
soupravy, ze kterých se čokoláda pila v 19. století, 
dále pak šlechtický salon nebo model pěstování kakaa 
v pralese. 

Budoucí cukráři i jejich učitelky odborných předmětů 
a odborného výcviku společně obdivovali vystavený 
marcipánový model táborského náměstí, dominantu 
hradu Kotnov, marcipánové pohádkové modely z 
dílny zdejších cukrářů. Nahlédnout pod pokličku 
tvorby bonbonů, pralinek, marcipánových figurek 
mohli návštěvníci tzv. ,,naživo“ přes okna provozovny  

Věřím, že inspiraci z odborné exkurze žáci v budoucnu 
zúročí při přípravě vlastních cukrářských návrhů a 
výrobků  

text & foto: Bc. Monika Vöglerová 
učitelka odborných předmětů
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Sportovní den pro naše žáky

Závěr školního roku v SOŠ a SOU Zámek 1 ve 
Vlašimi, patří volnočasovým aktivitám a sportovnímu 
dni. Ten se snažíme zorganizovat trochu netradičně 
při zajímavých běžně nepoužívaných sportovních 
disciplínách. 

Šest tříd 1. a 2. ročníků si vyzkoušelo odvahu a 
obratnost na různě obtížných drahách na lezecké 
stěně ve Spolkovém domu, herní dovednosti v 
nohejbalu a beach volejbalu na hřištích na koupališti 

a nejatraktivnější bylo absolvování nízké i vysoké 
lanové dráhy postavené v zámeckém parku. 

Přálo nám počasí, pedagogové spolu se žáky všechny 
aktivity vyzkoušeli a předposlední školní den jsme si 
opravdu užili.

text: Mgr. Jarmila Vaníčková 
foto: Mgr. Jarmila Vaníčková, Bc. Ondřej Pojmon
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GRILMÁNIE 2013 - velké finále je za námi

Exkurze do Muzeí Gastronomie a čokolády v Praze

Jak jsme Vás již infor-
movali v minulém čísle, 
zúčastnil se tým SOŠ a 
SOU Vlašim regionál-
ního kola mistrovs-
tví ČR v grilování Glo-
bus Grilmánie 2013. 
Přestože se náš tým do 
závěrečného kola ne-

probojoval, měl přesto 
ve finále této soutěže 
zastoupení. Za školu se 
finálového klání 16. 6. 
2013 v Erpet golf centru 
v Praze zúčastnil učitel 
odborného výcviku Mar-
tin Zvára v roli účastníka 
odborné poroty. Společně 

s dalšími členy Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR 
během celého soutěžního 
dne hodnotil pokrmy 
všech dvanácti týmů v 
několika kategoriích. 

text: Martin Zvára 
foto: www.grilmanie.cz

Dne 25. 6. 2013 jsme se s 
třídami 1. CK,  2. CK a 2. DK  
zúčastnili naplánované 
exkurzi do Prahy. 

Nejdříve jsme s žáky 
navštívili Muzeum 
Gastronomie, kde jsme se 
dozvěděli, jak a kde lidé 
připravovali pokrmy od 
pravěku až po  současnou 
dobu, kde nás velice zaujala 
supermoderní kuchyně. 

Měli jsme možnost vidět 
vesnickou hospodu a 
různé kupecké krámky 
s dobovým vybavením. 
Průvodkyně byla velice 
příjemná a fundovaná. 

Poté jsme se přesunuli 
do Muzea čokolády, kde 
žáci viděli pěstování a 
zpracování kakaových 
bobů, různé formy 
na výrobu čokolád a 
čokoládové obaly. Nejvíce 
se všem líbilo předvádění 
výroby pralinek a měli 
jsme možnost je i ochutnat. 

Obě exkurze byly přínosné 
a předpokládáme, že 
získané vědomosti 
využijí při výuce. 
Jediná nepříjemnost 
bylo opravdu velmi 
špatné počasí.

text & foto: 
Jana Cimrmanová
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Články jsou převzaty v plném znění ze školních stránek. Za jejich správnost zodpovídá autor.
Fotografie jsou převzaty ze školní fotobanky.
Uzávěrka příštího čísla je 29. 08. 2013

GRAFIKA & SAZBA 
Bc. Ondřej Pojmon (kabinet č. 232)

Tel.: 733 120 010, e-mail: admin@sosasou.vlasim.cz


