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POTRAVINA MÁ ČASOPIS!
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Úvodník
ŠKOLNÍ ČASOPIS!!! Tak už i Potravina se ho dočkala. Školní periodika vyčhažejí na spouste skol, na nekteryčh skolačh jsou časopisy
s dlouhou tradičí, na nekteryčh skolačh se jedna o pokusy, kdy vyjde par čísel a pak žase tičho po pesine. Pevne doufam, že Klasek
bude meži temi časopisy, ktere neskončí u nekolika čísel, a že bude
vyčhažet pravidelne mnoho let. Špečifikem skolního časopisu je
meníčí se redakční tym – žači odčhažejí že skoly, noví pričhažejí…
Udržet pravidelne vydavaní je tak vyžva, ktere se ovsem nelekame.
Pred sebou mate nulte číslo Klasku, ktere vžniklo behem velmi
kratke doby (pračovali jsme na nem dva tydny). Prave proto je nulte, nikoli první – je takovym pokusem, jak by mohl nas časopis vypadat, ale žažraky čekejte, prosím, až s dalsím číslem, na jehož vytvorení budeme mít rožhodne víče času.

Časopis se jmenuje Klasek. Na ustavujíčí redakční porade jsme nemohli dlouho nič vymyslet, až jsme vymysleli nažev Nažev. Jednalo
by se určite o nevsední jmeno časopisu, ktere by budilo rožpaky a
snad i usmevy, ovsem rožhodli jsme se nakoneč pro jmeno Klasek,
na než prisli žači P3. A, ža čož jim patrí dík. Pokud nekdo netusí,
proč žrovna Klasek, nečhť se podíva na logo nasí skoly.
Tento uvodník písu jako prožatímní editor Klasku, ponevadž žatím
nemame žvoleneho sefredaktora, jehož milou povinností byva psat
uvodníky. Od prístího čísla by se tak uvodníku mel čhopit nekdo
ž rad studentstva.
Za čely redakční kruh Klasku preji príjemne čtení, krasne svatky vanoční a sťastny novy rok 2022.

Jaroslav Praisler
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Svátky vánoční a jak je slaví planeta Země?
Vánoce. Každý je zná, každý ví, co je to za období. Je to globálně nejznámější svátek. Každý je však neslaví.
Zvyklosti a svátky se mění s geografickou polohou, kulturou, náboženstvím, politickým systémem. Vánoce jsou křesťanským svátkem a
slaví se i u nás, ačkoliv je Česká republika nejvíce ateistickou zemí na
světě. Vánoce slaví převážná část světa, kde jsou tyto svátky uznávány
jako státní. Pak ale také existují země, kde se svátky vánoční slaví i když
nejsou státním ani veřejným svátkem. Takovým státem je třeba Čína a
některé státy jižní části Asie a
pár států severní Afriky. Státy,
kde se Vánoce vůbec neslaví,
jsou v jihozápadní Asii a v severní Africe, jako např.: Somálsko (Afrika), Spojené arabské
emiráty (Asie). Jsou to státy,
které nejsou vystaveny vlivu
křesťanství, ale spíše islámu,
judaismu nebo pouze vlastní
kultury.

Židé také neslaví Vánoce, ale
místo nich mají svátek nazývaný
chanuka. Má jiný význam než
naše Vánoce a slaví se ve stejný
den jako Vánoce ve Spojených
státech amerických, tedy 25. prosince.
Kolem Vánoc se traduje mnoho zvyků, které se liší jak mezi státy, tak i
mezi kraji i rodinami. Těchto tradic je mnoho. A po celém světě je také
mnoho postav, které dávají dětem pod stromeček dárky. U nás je to Ježíšek, v USA Santa Claus, v Rusku zase děda Mráz. Je to velmi zvláštní, je
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to vlastně jedna postava, jen každá oblast nebo část světa říká této postavě jinak a jinak v ní ta postava vypadá.
Myslím, že každý člověk by měl mít rád Vánoce, je to krásné období klidu, které si musíme pořádně užít, jsou sice každý rok, ovšem čím více
jich zažijeme, tím máme více krásných vzpomínek, a to je něco velmi důležitého. A co vy? Přemýšleli jste někdy, jak se slaví Vánoce po celém
světě? Jaké věci mají na Vánoce vliv? Máte také nějaké rodinné zvyky?
A jak celkově tyto svátky vnímáte?

Mapa zobrazující, kdo kde nosí o Vánocích dárky
Tomáš Machytka

ANKETA:
Kdy a proč jste přestali věřit na Ježíška?
Valča,
P1. B
„Na Ježíška jsem
přestala věřit někdy kolem dvanácti, když mi starší
spolužáci řekli, že
to jsou rodiče.“

Edita, 2. B
„Bylo to myslím ve
druhé třídě. Prozradila mi to mamka.“
Dominika, 2. B

„Přesně si nejsem
jistá, ale myslím, že
jsem na Ježíška
přestala věřit okolo
10 až 12 let, pravděpodobně jsem viděla rodiče připravovat dárky.“

„Ve škole mluvila děcka o tom,
že Ježíšek neexistuje, tak jsem
doma šla
hledat před
Vánoci dárky a našla
jsem je
schované
v mamčině
skříni. A to bylo podezřelé!“

Matěj, 1. A

Lenka P1. C

Přestal jsem na
něj věřit někdy
kolem šesti let,
nebyl jsem moc důvěřivý.“

„Na Ježíška jsem
přestala věřit někdy kolem osmi let,
už si to moc nepamatuji.“

Hanička, P1. B
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY ANEB LETEM ŠKOLOU
Od září chodíme do školy normálně prezenčně a distanční výuka zatím (!) nepřišla. Kdo z vás to čekal? Musíme ovšem zaťukat na dřevo, abychom to nezakřikli.

Na školním webu se objevila virtuální prohlídka školy ve 3D. Neváhejte
se na ni podívat. V dohledné době do ní budou ještě doplněny různé
krátké texty o vybavení učeben apod. Zde je odkaz:
https://my.matterport.com/show/?m=qfBPFtCbqX3
10. listopadu proběhly na naší škole po tříapůlleté odmlce Technohrátky. Měli jsme štěstí, neboť pokračování této akce na dalších školách už bylo kvůli covidu zrušeno, u nás se to stihlo jen taktak.
V říjnu navštívili naši školu žáci základních
škol z Ohrazenic a z Rybitví. Spousta dalších žáků školou povinných se do naší školy podívalo na dni otevřených dveří. Kolik
z nich k nám nastoupí? Všichni to určitě
nebudou, ale zajisté někteří z nich usednou v září do našich lavic. Další den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 13. ledna.
Během podzimu jsme propagovali naši
školu na veletrzích škol. Stánek Potraviny
nechyběl samozřejmě v Pardubicích,
v Hradci Králové ani v Chrudimi, ale zajeli
jsme i na místa vzdálenější: Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Kolín, Jičín, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Česká Třebová, Náchod, Svitavy.

Naše škola nezapomíná ani na dobročinnost: proběhly sbírky Světluška,
České dny proti rakovině (žlutá kytička měsíčku lékařského), Srdíčkové
dny, naši žáci se účastnili i sbírky Bílá pastelka. Všem, kteří přispěli, děkujeme!
Vyučující navštívili mnoho odborných seminářů – namátkou o hygieně v potravinářství a systému
HACCP, o kynutém těstě či domácím pečivu.

NAŠE VYUČUJÍCÍ NA SEMINÁŘI O BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Škola byla vidět díky svému stánku na krajských dožínkách, na Dni
Pardubického kraje; jako každý
rok jsme se podíleli na pořádání
Dnů chleba.
V září byla vyhlášena literární
soutěž, která má letos dvě kategorie – literární a výtvarnou.
V literární soutěžící posílají libovolný literární útvar inspirovaný fotografiemi, ve výtvarné libovolné výtvarné dílo ilustrující básně. Uzávěrka je 30. dubna. Propozice naleznete
zde: https://www.spspas.cz/novinky-literarni-soutez-ve-skolnim-roce2021-2022-detail-1477.
10. listopadu proběhlo školní kolo České lingvistické olympiády. Do této
soutěže jsme se zapojili letos poprvé, změřit své síly v úlohách kombinujících logické myšlení, kombinatoriku a jazykový cit přišlo 7 studentů.
Nejlépe se s lingvistikou popasovaly Nikola Junková a Julie Emingerová
z P3. A a Veronika Groulíková z P3. B, dále se účastnili Andrea Divišová a
Lenka Šindelářová z P1. C, Anežka Kazilová z P1. A a Jakub Sedlmayer
z P4. A. Nikdo bohužel do regionálního kola nepostoupil, ale důležité je
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zúčastnit se, je to přece olympiáda. Všem lingvistickým olympionikům
z Potraviny děkujeme!

ROZHOVOR S UČITELEM
K rozhovoru pro nulté vydání školního časopisu jsme vybrali vyučující s četnými
pracovními zkušenostmi v potravinářském oboru. Vzhledem k profesní minulosti je
tou pravou osobou, která dokáže odpovědět na nejrůznější otázky, co se oboru týče, a podá obrázek o fungování skutečného provozu. Na škole vyučuje řadu odborných předmětů, mezi které patří technologie potravin, metody analýzy potravin,
fyzikální chemie a další. Mimoto o smích při jejích hodinách většinou není nouze,
jelikož tato vyučující vyniká svým specifickým smyslem pro humor a ráda se dělí o
své zážitky s žáky. Řeč je samozřejmě o paní učitelce Ing. Ivě Koudelkové.

Vy jste studovala na této škole. Co vás vedlo k výběru dané
střední školy?
Musím se přiznat, že mě k tomu vedla moje maminka, protože ve své přihlášce na střední školu měla průmyslovou potravinářskou školu uvedenou na druhém místě a já jsem chtěla
mít takovou střední školu, abych měla uplatnění
v potravinářství.
A jakou školu měla vaše maminka na seznamu na prvním místě?
Moje maminka měla obchodní akademii v Pardubicích.
To je ale docela rozdíl, co se týče zaměření oboru.
To je pravda. První byla obchodní akademie a druhou tedy
měla potravinářskou školu, ale protože se dostala na obchodní akademii, tak potravinářská škola šla stranou, a já jsem
splnila její sen.
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Jakou vysokou školu jste si
zvolila?

Volila jsem mezi Univerzitou Pardubice a Vysokou
školou chemickotechnologickou v Praze. Nakonec vyhrála Praha z toho
důvodu, že jsem chtěla zažít
kolejní život.

cereální chemie, ale musela
jsem nejdřív absolvovat
první tři roky, kde byly
všechny druhy chemií, matematika a biochemie. Pak
ve čtvrtém a v pátém ročníku už se jednalo o konkrétní výroby v potravinářství a
to mě bavilo daleko více než
teoretická chemie.
Vzpomněla byste si na nějakou vtipnou příhodu
z vašich studentských let,
ať už se jedná o střední, či
vysokou školu?
Nemůžu říct, jestli je to
vtipná příhoda, ale víte, že
na naší škole je výtah, a už
když jsem sem nastoupila,
tak žáci měli zakázáno jezdit výtahem a naše třída
byla ve druhém patře a nevím, jestli jste spočítali, kolik je to schodů, ale vždycky
jsem toužila jezdit výtahem. Ale samozřejmě nemohla jsem, protože bych
porušila tehdejší školní řád.

Co vás na studiu zaujalo? Jakou problematikou jste se
zabývala nejvíce?

Čím jste byla zaměstnána
před tím, než jste začala
učit?

Musím přiznat, že na vysoké škole mě nejvíce bavila
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Po vysoké škole jsem navedoucí výroby, kde jsem se
stoupila do malé pekárničmusela naučit plánovat výky v Heřmanově Městci a
robu, organizovat výrobu a
potom jsem na chvíli praconěkdy jsem i musela přímo
vala ve Voticích ve firmě
zaskočit ve výrobě.
Marila, dnešní Mokate. A
pak jsem se vrátila zpátky
To zní jako zajímavé zkušedo Pardubic a pracovala
nosti. Proč jste se rozhodla
jsem v pekárně Odkolek,
vrátit se zpět na Potravinu
nyní United Bakeries.
jakožto učitelka?

Na jakých pozicích jste
pracovala?
V té malé pekárničce to byla pozice vedoucí výroby.
V Mokate to byla pozice
technologa a v United Bakeries to byla pozice v oddělení jakosti, nejdříve jako
kvalitářka a později jako
vedoucí jakosti výroby.
Jak vzpomínáte na své minulá zaměstnání?

Vzpomínám… Hodně mi to
dalo, protože práce s lidmi
je velice obtížná. Musím se
přiznat, že více mě bavila
jakost, protože tam se tolik
s lidmi nepracuje, ale jsem
ráda, že jsem prošla i pozicí

Je pravda, že potom se mi
narodil syn a návrat byl
trošku komplikovanější a
už na vysoké škole jsem
přemýšlela, že si udělám
doplňkové pedagogické studium, akorát při škole mi to
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přišlo dost náročné, ale během té rodičovské dovolené jsem se
rodiny zeptala, jestli bych mohla studovat, že by hlídali pak
syna… Tak jsem ráda, že jsem to absolvovala dá se říct
v klidu, ne při zaměstnání, a byla to dobrá volba.
Co vás na vaší aktuální práci nejvíce baví?

Musím říct, že je velice zajímavá práce se žáky… Doufám, že
jim přináším i nějaké zkušenosti, které jsem získala
v pracovním životě, trochu toho přehledu v oboru a doufám,
že i trošku lidskosti.
Povíte nám něco o svých zálibách? Nebo jste měla
dříve koníčky, na které dnes už nemáte čas?

To je pravda, už teď trošku není čas, i když ten čas by se určitě našel… Já jsem hrála volejbal na základní a na střední
škole a pak jsem se věnovala atletice... Těm individuálním
sportům… A… (smích) byly to technické disciplíny, jako třeba vrh koulí. Ale samozřejmě potom na střední škole to byla
poslední soutěž v rámci škol v Pardubicích a pak už ani volejbal, ani atletiku jsem na vysoké škole neprovozovala.
A máte dnes něco u čeho se odreagujete, zrelaxujete, uklidníte se?

Přímo konkrétní sport to není. Já se odreaguju, přiznám se,
při televizi. (smích)
Když se ještě vrátím ke škole, který výrobek ze školní prodejny
máte nejraději?
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Žáci o mě vědí, že mám
ráda plno cukrářských
a pekařských výrobků,
proto učím technologii… Konkrétně záleží
na tom, jaká je nabídka
nebo na co v daný moment mám chuť. Určitě
jsou to spíše pekařské
výrobky, protože nejsou
tolik kalorické, takže
tlačený koláč nebo vánočka, ale musím říct,
že pravidelně synovi
kupuji třené kytičky.

a aby ho prezentovali
pak ve světě.
DĚKUJEME PANÍ UČITELCE
ZA ROZHOVOR.

Je něco, co byste chtěla
sdělit žákům?
Byla bych hrozně ráda,
aby žáci naší školy nějakým způsobem na sobě
pracovali, uvědomili si,
že čtyři roky, které jsou
tady na škole, jsou pro
ně zajímavé v tom, že
když je zajímá jejich
obor, tak plno věcí od
nás, kolegů, mohou přebrat, a určitě bych si
přála, aby žáci na naší
škole měli náš obor rádi
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Báseň čísla
V tomto čísle vám nabízíme zajímavý literární počin Zdeňka Duny, který loni navštěvoval 1. A, ale pak studia zanechal a
jeho stopy se ztrácejí kdesi v Irsku. Zdeněk má velmi zvláštní styl, zde publikovaný text má surrealistické názvuky.
Jedná se o dílo na pomezí prózy a poezie,
ale vzhledem k formě bychom ji mohli nazvat básní. Užijte si Zdeňkův ohňostroj
volných asociací a nevšedních obrazů. Jeho součástí je i autorova poznámka, zde
vyvedená kurzívou. Autorovy nespisovné
tvary ponecháváme.
Zdeněk Duna: (bez názvu)
Jestli sis prdnul při obědě, tak mi řekni
název tvého čvachtajícího prdu pravým
nártem na levém prstu. A když máš palečky jak můj otec Karel Abreham, tak
šeptej abecedu malou násobilkou, kterou
jsem se učil 17. srpna 1345.

kousla do pšenice, pípala na semafor, který se nazývá inkoustový krém.

Ťukejte mi na obratle pátýma prstama u
nohou, ale jestli máš 12 prstů, tak mi
řekni tvůj datum narození a stáhni žaluzie s tetou Peprnou, která vypadá jak
Když mi z čista jasna uhnilo pět a půl ki- Mattoni lesní plody.
la gyrosu v mém botníku, nazývaném
šmirgl papír, a kousej, co si ještě nekouTento text nemá urážet nikoho a není to
sal na třídě Míru dne 11. května.

mířeno na žádnou osobu. Je to jen smyš-

Prskej polévku a ochutnej japonskou klolený text. Děkuji za pochopení.
básu pravou dírkou u nosu.
Jaroslav Praisler
A Karla nejedla chleba, ale zůstal jí na
stehně kus kukuřičného omastku z firmy,
sebrala bys pepř z Francie.
A kloktej debrecínku nehtama, který sis
ještě nekousal.

Kobe Bryant mi říkal, že se staví ke mně
domů a donese mi vaječnou sedlinku,
kterou jedla jeho dcera Frantimila, která
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Svržený hrdina (román na pokračování) – 1. část
„Od dávných dob, starších, než si kdo pamatuje, se svět rozdělil
napůl. Na jedné straně žili lidé, na druhé nadpřirozené bytosti
zvané Eirové. Byli to lidé vším kromě svého těla, dělili se na různé klany... Jedni měli špičaté uši, výrazné špičáky a nepřirozené
barvy kůže – někteří i rohy. Další měli zvířecí části těla, jiní se
zase narodili jako kostra.
Ačkoliv žili vždy v souladu, neznámé rozepře jejich svět rozdělily na lidi a Eiry. Nikdo si
už nepamatuje doby souladu,
bylo to tak dávno, že se nedochovaly žádné záznamy ani
svědci, a tak se z hranice stala
samozřejmost a poloviny se pojmenovaly Thassenu, země Eirů, a Eresydon, země lidí,“ dopověděl hnědovlásek u ohně a
dál si dával kousky mrtvé veverky do úst. Děti na to zhrozeně koukaly, než to jedna dívka nevydržela a odběhla za
keř, nejspíše se podívat, co
dneska všechno jedla.
„Ale tak to nebylo!“ vykřiklo jedno z dětí, pravděpodobně to, co se
vzpamatovalo jako první, „Eirové nás napadli a čtyři stateční bojovníci je zahnali! “Postavila se hrdě a snad i napodobila postoj
jednoho z hrdinů, ovšem z šišky, kterou držela, to nebylo moc poznat. „Oh, vážně?“ ozval se brunet a urval veverce hlavu, načež
odběhlo další z dětí. „Vážně! Hrdinové bydlí od té doby na Hradě
a stráží hranice doteď!“ „Říkala jsi, že bydlí na hradě?“ „Ano, říkala.“ „Tak jak stráží hranice vzdálené týden cesty od hradu?“
ušklíbl se brunet. Dívka zčervenala. „T-to nevím, ale chrání!“ trvala na svém. „Omyl, hranice chrání vojáci,“ ukázal na ni kostrou
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ohlodaného zvířete. To vracející se děti s prázdnými žaludky nezvládly a rovnou spadly v mdlobách na zem. „Nejste nějaký nemocný? Ještě mě nakazíte, mazejte domů!“ zahodil mrtvolu a přiložil do ohně.
Zbývající děti se zvedly a pomalu odcházely i s těmi nešťastníky,
kteří stále leželi v mdlobách a nechali se tedy nést či táhnout.
„Pojď, Quinn, už se stmívá!“ „Doženu vás!“ mávla rukou snědá
dívka, co probodávala muže před ní pohledem. „Hrdinové nás
chrání,“ našpulila rty a založila si vyzáblé ručky na hrudi.
„Mmm, to asi jo, ale ne hranice,“ trval na svém hnědovlásek. „Jak
bys o tom mohl něco vědět?“ „Cestuju...“ „Ale –“ „Je pozdě... Můžeš se se mnou hádat i zítra,“ přerušil ji a hleděl na zapadající
slunce. „Nemůžu, zdrhneš.“ Nad tím zamlaskal, baví se s ní už
moc dlouho, má ho moc prokouklého. „Fajn, když uznám, že máš
pravdu, otravo... Odejdeš?“ „Ne, musíš tomu uvěřit!“ „Haaa?!
Prostě jdi domů!“ Čapnul ji za vytahanou košili a nesl ji jak kočku z lesa ven. Dívka sebou cukala jako vzteklé zvíře, dokonce se
ho několikrát pokusila kousnout. Chlapec nepřirozeně uhýbal a
byl přesvědčený, že kdyby tenhle zjev někdo viděl, asi by si myslel, že provádí exorcismus.
„Musíš tomu uvěřit,“ uklidnila se najednou, „musíme věřit, že
nás ochrání! Protože kdo jiný by to udělal!“ Vyteklo jí pár slz z
očí, ale rychle je stírala pomuchlaným rukávem.
Chlapec s výdechem dívku položil a dřepl si tak, aby si viděli do
očí. „Pokud potřebuješ, aby tě někdo chránil, budu to já... Platí?“
Dívka na něj uplakaně pohleděla. „Zase odejdeš... Jsi cestovatel,
a ještě vyžle,“ zamrmlala nenápadně, načež mu zacukalo obočí.
„Ty jedna mrňavá…“ Dívka ho z ničeho nic objala, až si kecnul na
zadek. „Ty máš páru... No tak, vem si to.“ Dal jí kolem krku přívěsek s oblázkem uprostřed, přičemž na něj zmateně pohleděla.
„Když se budeš bát, rozbij ho a já ti přijdu na pomoc, ať budeš,
kde chceš, ale pamatuj, že jsi silná a když budeš trénovat, ubráníš se sama.“ Poplácal ji po vlasech a mile se na ni usmál.
„Děkuji,“ usmála se, to už byla ale zase chycena za košili a odtažena proti své vůli do vesnice. „A teď vyfič domů.“ Zahodil ji do
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sena a vracel se zpět do lesa. „Děkuju! Bráško!“ „Ha?!“ To už ale
utíkala po cestě rovnou domů.
„Nevychovaný spratek…“ zamrmlal si pro sebe, ale s úsměvem
zašel zpátky do lesa. „Konečně jsi zpátky, je od tebe pěkně nevychované, že mě takhle ignoruješ, víš? Já mám taky cityyy!“ ozvalo
se vedle jeho ucha, když konečně došel zpátky k ohni. „Nebudu si
povídat sám se sebou.“ „Já nejsem ty!“ „To rozhodně nejsi, ale
ostatní tě nevidí...“ „Jejich škoda! Nejspíš je moje krása tak nesmírná, že by je oslepila, proto jsem skončil takhle.“ „Mrtvý?“
„Ne, neviditelný!“ „Jsi neviditelný, protože jsi mrtvý – a já musím
být zrovna ten, kdo tě vidí...“ Chlapec naproti němu se zaškaredil. Ve tmě zářil více než normálně a jeho oči snad i žhnuly.
„Máš mě rád!“ Brunet se zasmál: „Nojo, nojo, kdybys aspoň nebyl
tak otravný.“ „Otravný?“ zopakoval po něm chlapec a zapřemýšlel, „tak já nebudu...“ „Hodně štěstí.“ Lehnul si na zem a svýma
ebenovýma očima hleděl na oblohu posetou hvězdami různých
barev.

„Myslíš, že jsme vážně zaútočili první?“ ozval se po chvíli ticha
bělovlásek hledící skrz svou průhlednou ruku na zem. „Co já
vím... Jen je jasné, že se to stalo předtím, než se hrdinové vůbec
zrodili...“ „Pravda. Kam půjdeme zítra?“ „Do města nedaleko odsud, kde se dějí divné věci,“ zívl brunet a zavřel oči, „a teď jdi
spát, Aerone.“
„Kolikrát ti to mám říkat?! NEDĚLEJ SI SRANDU Z TOHO, ŽE
CELOU NOC ČUMÍM DO BLBA!“

Pokračování v dalším čísle.
Píše: Morgana
Ilustruje: Ariel
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PRO ZÁJEMCE NĚCO Z JINÉHO SOUDKU...

Doctor Who - the Christmas specials
For those who don’t know: Doctor Who is a classical British TV
show following the adventures of an alien, who
calls himself the Doctor.
He travels through time
and space in his blue police box called the Tardi.
He helps the people that
he encounters to get out
of trouble. Why do I
think you might be interested? Well, given the time of the year, I recommend watching
the „Christmas species“. There are thirteen to choose from, but I
recommend watching at least one of the following:
A Christmas Carol-in this episode the Doctor changes a man’s life
by visiting him each Christmas. This figure is acted by the same
actor as Dumbledore from Harry Potter, so you can expect some
great acting. It’s overall a fantastic episode full of funny and emotional scenes.

Another great Christmas episode is called The Christmas Invasion. Here the Earth is under an attack and it is up to the companions of the Doctor to hold their own and delay the threat.
Another one is called The Voyage of the Damned. This time the
Doctor is on a spaceship that looks like the Titanic and it is also
called the Titanic so you can probably guess where this is going.
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The ship starts to fall towards the
Earth and the doctor tries to save a
small group of survivors.

The episode The Snowmen follows
the Doctor as he doesn’t want to
get involved with people anymore.
All of that changes as he meets
Clara Oswin Oswald. She helps
him to unravel the mystery of the
snow that remembers. The entire
story happens in the nineteenth
century in London. These are the
four episodes that in my opinion
stand out from the rest. Well that if
all from me for now, so I wish you a merry Christmas and a happy new year. Bye!

Václav Chripta
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POTRAVINA V ČASE ADVENTNÍM
Náš prozatímní fotoreportér Jaroslav Praisler se vydal s fotoaparátem
pořídit snímky ilustrující předvánoční náladu v naší škole.
SLABÉ SLUNOVRATNÍ
SLUNCE SE LEHOUNCE
OPÍRÁ DO BUDOVY ŠKOLY.

NEZBYTNÝ VÁNOČNÍ STROMEK V
HALE.
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PERNÍKOVÉ CHALOUPKY
PEKLA PANÍ UČITELKA
MAŇÁKOVÁ.

HRA SVĚTLA A STÍNU NA KULATÉM STOLE SE SVÍCNEM.

NĚKTEŘÍ UČITELÉ SI LEHCE
VYZDOBILI KABINET.

NA DVEŘÍCH KABINETU MŮŽEME NALÉZT SANTOVSKÉHO SNĚHULÁKA.
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PANÍ UČITELKA KANTOROVÁ VYUŽILA JAKO OZDOBU PAPÍROVÉ
VYSTŘIHOVÁNKY.

NĚKTERÉ TŘÍDY MAJÍ SVŮJ
STROMEČEK.

U NĚKOHO TO NA DVEŘÍCH VYPADÁ SPÍŠE NA VELIKONOCE.

UVĚDOMILI JSTE SI NĚKDO, JAK
JE TO Z NAŠÍ ŠKOLY BLÍZKO DO
KOSTELA?
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KLÁSEK
– ŠKOLNÍ ČASOPIS STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY POTRAVINÁŘ-

STVÍ A SLUŽEB PARDUBICE VYDÁVAJÍ ŽÁCI SPŠPAS.
VYCHÁZÍ ZATÍM JAKO OBČASNÍK, MÍSTO VYDÁVÁNÍ: PARDUBICE.
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VÝZVA
HLEDÁME DALŠÍ PŘISPÍVAJÍCÍ! KDO BY SE CHTĚL K NÁM PŘIDAT, NECHŤ
NAPÍŠE NA E-MAIL CASOPIS@SPSPAS.CZ! PÍŠEŠ? MALUJEŠ, KRESLÍŠ,
FOTÍŠ, TVOŘÍŠ KOMIKSY? NEVÁHEJ A PŘIDEJ SE K NÁM! NAPSAL(A) JSI
NĚCO ZAJÍMAVÉHO, NAKRESLIL(A) JSI OBRÁZEK A CHCEŠ SE O NĚJ PODĚLIT S OSTATNÍMI? RÁDI TO ZVEŘEJNÍME. STAČÍ SE NÁM OZVAT.

VÍTE, ŽE…?
V Katalánsku (severovýchodní části Španělska kolem Barcelony) nosí dárky o Vánocích dřevěný špalek Tió de Nadal (doslova „Vánoční poleno)?
Špalek má nakreslený obličej, vepředu nožky a přes zadní část těla přehozenou deku, pod kterou se ukrývají dárky. Podle tradice špalek dárky
„kadí“… Je to rozhodně zajímavé zpestření mezi vánočními
„dárkonoši“, mezi nimiž převažují staří vousatí pánové, ať už se jmenují
Santa Claus, Père Noël (Francie), děda Mráz nebo Djed Božićnjak
(Chorvatsko).
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