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Úvod

2

Zdravíme!
Oficiálně první číslo našeho školního časopisu Artikl je ven-
ku a přináší hsebou spoustu informací, zážitků a novinek. 

Artikl bude vycházet po každých 3 měsících a vždy bude ob-
sahovat to nejdůležitější z naší školy, a to výlety,
soutěže, novinky, fotky a shrnutí všech událostí. Tématem 
tohoto čísla je zájezd do Vídně.

Časopis vzniká ve spolupráci učitelů a žáků naší školy, každý 
nápad, pomoc či doplnění jsou vítané a zapojit se může kaž-
dý bez ohledu na obor. 

V dnešním čísle se můžete těšit na:

Informace o jednání v parlamentu
Dvojstránka plná zážitků z návštěvy pražského Designbloku a Národní galerie ve Vele-
tržním paláci
Shrnutí výletu do Anglie, kterého se účastnily žačky 2. AG, a reportáž z letošního roč-
níku Gastrofestu
Vše o tématu dnešího vydání - Vídeň - zájezd na prohlídku Kunshistorického muzea, 
Albertiny a vánočních trhů a zábavu v podobě tematické křížovky

- redakce časopisu Artikl - Karolína, Denisa, Aneta a Hana z 2. A
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Roku 1330 vystavěl měšťan 
Dětřich Měčíř na horažďovic-
kém předměstí kapli jako po-
hřební místo své rodiny. Jeho 
syn Děpold založil při této 
dnešní kapli klášter. Půta Švi-
hovský z Rýzmberku nechal 
postavit na místě této původ-
ní kaple klášter a kostel pro 
františkány, a to roku 1504. 
V druhé polovině 16. stole-
tí byli odtud mniši vypuzeni 
a v klášteře se umístnili čeští 

Historie budovy

Jak vznikly prostory naší školy?

bratři. Proto byl kostel po Bílé 
hoře znovu vysvěcen a fran-
tiškáni se zde znovu usadili. 
Za Šternberků byly klášterní 
budovy zvětšeny a jeho jmě-
ní rozmnoženo. Za panování 
Josefa II. v českých zemích se 
již roku 1785 jednalo o zru-
šení kláštera. Roku 1814 ke 
zrušení došlo. Většina budov, 
které byly ve velmi zubože-
ném stavu, se používala jako 
dílny a skladiště.

autor: Adéla Vosková (1A)

© SŠ Horažďovice 



Itálie
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Parlament

4

Školní parlament v naší škole funguje už od roku 
2016. Být součástí školního parlamentu, to je věc, kte-
rá vyžaduje velkou důvěru jak ze strany vedení školy, 
tak ze strany studentů.

Prostřednictvím školního par-
lamentu budou moci studenti 
přispět do diskuse týkající se 
organizace doby strávené ve 
škole, navrhnou cenné podněty 
k hlubší sociální interakci žáků 
a učitelů, dozvědí se aktuální 
novinky nejen o chodu školy, 
ale i o fungování krajského 
školství. Předsedkyně školního 
parlamentu Kateřina Kurscho-
vá je totiž i členem krajské-
ho parlamentu. Díky našemu 
školnímu parlamentu zde bude 
moci reprezentovat názory SŠ 

I tento školní rok se naše škola zúčastnila vzdělávacího 
programu od agentury Italy Gastro Promotion s akredi-
tací MŠMT pro gastronomy a food designery. Akce se 
účastnilo 20 žáků z oboru kuchař - číšník, gastronomie, 
food design.
Můžeme říci, že týdenní pobyt v Itálii byl víc než úspěš-
ný. Každé dopoledne se neslo v pracovním duchu, od-
poledne žáci mohli poznávat krásy Itálie. Od neděle do 
pátku probíhaly na různých špičkových pracovištích od-
borné přednášky a praktické ukázky italské gastronomie. 
Žáci si většinu věcí mohli vyzkoušet.
Tento rok byli žáci rozděleni do dvou skupin podle svého 
vlastního zájmu.

Škola kávy
Žáci, kteří se přihlásili na kurz kávy, se mohli dozvědět 
veškeré důležité základy pro její správnou přípravu. 
Mistr barista, Mirko Camporesi, je provedl teorií i pra-
xí přípravy kávových nápojů. Největší prostor věnoval 
procvičování, aby všechny techniky dostali žáci do 
ruky. V rámci barmanského kurzu se věnovali přípravě 
moderních míchaných nápojů.

Škola vaření
Italská pizza, těstoviny, ryby, mořské plody, zmrzlina 
jsou známé a vyhledávané po celém světě. Na dobře 
vybavených pracovištích hotelové školy si žáci vy-
zkoušeli moderní metody i tradiční postupy přípravy 
italské kuchyně. Používali kvalitní lokální a sezonní 
suroviny. Italští lektoři je naučili, jak připravovat čers-
tvé domácí těstoviny, žáci se naučili barvení těsta pří-
rodními látkami jako je barvivo ze sépie nebo rajský 
protlak. Vyrobili si svou pizzu od vyválení placky až 
po vytažení z pece. Naučili se upravovat mořské ryby 
a plody moře, uvařit tradiční italské rizoto a dezerty.

Horažďovice jako celku. V par-
lamentu má káždá třída zvolené 
zástupce, kteří vše, co se dozví, 
poví ve svých třídách. 

autor: Mgr. Jana Chroustová autor: Mgr. Jana Chroustová

© Plzeňský deník © SŠ Horažďovice 

© SŠ Horažďovice 
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Designblok 2019
a návštěva Národní galerie ve Veletržním paláci

Ve čtvrtek 17. října naše škola 
podnikla exkurzi do pražských 
Holešovic, kde navštívila De-
signblok a Národní galerii. Zú-
častnily se jí obory designérů 
a aranžérů ze všech ročníků 
společně za doprovodu pana 
učitele Kováře, paní učitelky 
Kolářové, Javorské a Tocháč-

    www.designblok.cz

© Karolína Hrachovcová 2A

Ahoj Future! aneb letošní téma

Jde o každoroční výstavu, kde mla-
dí designéři z Česka i zahraničí 
prezentují své produkty. Můžete zde 
vidět snad úplně všechno, od šperků 
po nejmodernější auta s úžasnými designy. Co byste řekli třeba na vázu 
vyrobenou z lízátek? Nebo na boty s podrážkou vyrobenou z odpad-
ních materiálů? 

Giacometti a jeho výstava

Letošním tématem byla budoucnost. Jedna část 
z vystavujících se dala směrem ekologickým, kde 
se snažili představit produkt, který měl být šetrný 
k přírodě, například jako již zméněné boty z odpa-
du anebo také stylové batohy ze zbytků lina.
Druhá část se zaměřila na uměleckou stránku, opět 
jako již zmíněné vázy z lízátek anebo také velice 
stylové a zároveň pohodlné pohovky a postele.

Navštívili jsme i skvělou expozici švýcarského umělce Al-
berta Giacomettiho, který je jedním z nejvýznamnějších 
sochařů 20. století. Prošel spoustou uměleckých směrů 
(expresionismus, surrealismus, kubismus, moderní umění), 
díky čemuž byla expozice jeho děl velice zajímavá a různo-
rodá. 

Žáci si mohli prohlédnout jeho nejznámější a nejzajímavěj-
ší díla, jako jsou například obrazy Anette anebo neobvyklé 
disproporční sochy.

kové. 
Studenti si zde mohli prohléd-
nout všechny možné moder-
ní návrhy mladých designérů 
nejen z Česka, ale i zahraničí. 
V galerii naopak nahlédli do 
minulosti, kde mimo jiné měli 
šanci vidět i dočasnou výstavu 
Alberta Giacomettioho.

Co je vlastně Designblok? 

autor: Denisa a Aneta Strnadová (2A)

© SŠ Horažďovice 

© Karolína Hrachovcová (2A)

© Karolína Hrachovcová (2A)



Anglie
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Gastrofest
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V sobotu 9. listopadu 
odlétaly některé žákyně 2. 
ročníku gastronomie s od-
bornými učiteli - panem 
Sčerbou a panem Tur-
kem - do hlavního města 
Anglie, Londýna. Jejich 
výlet, během kterého si 
sami vařili, trval čtyři dny 
a rozhodně mají co vyprá-
vět a na co vzpomínat 

Let tam i zpátky do Čech 
trval 2 hodiny a holky 
s učiteli bydleli v rodin-
ném domku, který si na 
celou dobu svého výletu 
pronajali. 

Navštívili restaruaci, jejíž 
vedoucí má české kořeny, 
a ochutnali Yorkshire pud-
ding - klasickou anglickou 
přílohu v podobě pečiva 
všech chutí. 

Žáci měli možnost zavítat 
do Národní galerie a vidět 
spoustu památek, kterými 
je Londýn proslulý. Není 
proto divu, že fotek při-
vezli zpět spoustu, o tom 
se ostatně můžete přesvěd-
čit na školní facebookové 
stránce.

V den odletu, který připa-
dl na úterý, navštívili jako 
poslední destinaci svého 
návštěvy britského hlavního 
města místní nákupní cen-
trum, nakoupili suvenýry 
a pak se letělo domů.

I přes veškeré nepříjemnosti, 
které je potkaly (turbulence 
na zpáteční cestě a jiné), 
holky říkají, že výlet byl
,,úžasný, ale i únavný”, 
a i s učiteli si dočasně vy-
zkoušený londýnský život 
velmi užili. 

 

Dne 21. 11. 2019 se naše škola 
zúčastnila Gastrofestu v Českých 
Budějovicích. Tam jsme mohli 
vidět zaměření na různé produkty. 

Poté, co jsme vešli do areálů 
festivalu, jsme jako první vstou-
pili do veliké budovy, kde byla 
spousta různých věcí. Ochutnávka 
piv, brambůrků všech možných 
chutí nebo třeba olivový olej ve 
spreji, to všechno a mnohem více 
jsme zde mohli vidět. Také zde 
byly věci z úplně jiného soudku, 
jako třeba všemožné produkty na 
vlasy, do domácnosti, kuchyně 
a spousta dalších. 

Mimo jiné se zde konala i krajská 
soutěž ve vaření. 

Mě osobně zaujal stánek s me-
xickými tacos, které jsem musela 
za každou cenu ochutnat. Abych 
pravdu řekla, čekala jsem od toho 
trochu více, ale zas tak špatné to 
nebylo.  
Poté jsme přešli do druhé budovy, 
kde se nacházela výstava dortů, 

autor: Kateřina Podpleská (3A)

většinou od mladých nadšenců 
tohoto oboru. 

My jsme s holkama zaběhly ke 
stánku se zmrzlinou. Od černé ko-
kosové až po mango a oreo, snad 
každá příchuť, na kterou si vzpo-
menete. Jeden kopeček stál jen 
deset korun, proto asi nemusím 
dále vysvětlovat, jak to dopadlo. 

Také jste zde mohli najít stánky 
s humusem, který mi sice moc 
nechutná, ale v tomto stánku byl 
opravdu dobrý. 

Ve třetí budově byly stánky s ná-
dobím, ochutunávkami surovin, 
ale také třeba soutěž ve vyřezává-
ní dýní, které byly opravdu moc 
povedené. 
 
Musím říct, že jsem si Gastrofest 
užila a zaujala mě tam spousta 
věcí. 

    www.gastrofest.cz

autor: Aneta Strnadová (2A)
© SŠ Horažďovice 

© SŠ Horažďovice 

Ing. Hana Bažatová Ing. Hana Bažatová



Albertina &
Kunsthistorické muzeum
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V Í D E Ň

Zájezd do Vídně se konal 28. 
listopadu a účastnily se jej 1. a 2. 
ročník oboru aranžér, z grafické-
ho designu to byli prváci, druháci 
a čtvrtý ročník. Jelo se jako pokaž-
dé autobusem, cesta trvala 4 hodi-
ny a program byl velice pestrý.

Navštívili jsme Kunsthistorické 
(Uměleckohistorické) muzeum, 
v jehož prostorech sídlil Říšský 

sněm, a poté exkurze zavítala do 
nedaleké Albertiny, ve které měl 
právě výstavu německý malíř Al-
brecht Dürer.

V neposlední řadě, ještě před 
návratem, si žáci a učitelé prošli 
vánoční trhy, které se zde kaž-
doročně pořádají před vídeňskou 
radnicí. 

Jako první jsme zavítali do jednoho 
z nejvýznamnějších muzeí umě-
ní v Evropě, do Kunsthistorického 
muzea. Hlavním motivem letošního 
zájezdu byla výstava Caravaggia 
a Berniniho právě zde v Kunsthis-
torickém muzeu. Mohli jsme si zde 
prohlédnout například Berniniho 
Medúzu a přípravné skici nebo také 
Caravaggiův obraz David s hlavou 
Goliáše. Po zhlédnutí tématu letošní 

Po rozchodu, při kterém jsme si moh-
li zajít na jídlo, projít obchody s krás-
nými výlohami a ulice s oslnivou 
vánoční výzdobou, jsme se společně 
vydali na vánoční trhy před vídeň-
skou radnicí. Kromě desítek stánků 
s občerstvením, svařáky, sladkostmi, 
tematickými dekoracemi a dalšími 

autor: Denisa a Aneta Strnadová (2A)

Caravaggio & Bernini
prohlídky, která se 
rok od roku mění 
a pokaždé nabízí 
různorodé umělce 
z každého koutu 
výtvarnictví, nás 
čekala stálá expozice. V ní můžete 
najít spoustu známých obrazů od 
světových umělců, jako je například 
Babylonská věž od Pietra Brueghela, 
Madona v zeleni od Raffaela Santi-
ho nebo třeba Rembrandtův portrét 
matky.

Albertina
Jako další jsme navštívili Albertinu, 
která se nachází nedaleko od Kunst-
historického muzea. Cestou jsme 
procházeli kolem Neue Burgu, před 
kterým stojí centrálně umístněná jez-
decká socha prince Evžena. Opět je 
zde k nalezení tvorba známých uměl-
ců, jako je Raffael Santi, Albrecht 
Dürer a Rembrandt, kteří zde mají 

desítky prací, 
ale též tu může-
te objevit práce 
Leonarda da Vin-
ciho, Rubense, Brueghela, Cézanna, 
Kokoschky nebo Picassa. Albertina 
mimo jiné vlastní jednu z největších 
světových sbírek grafiky. 

Trhy a výzdoba
všedními lákadly 
všech trhů, zde 
byla i bruslařská 
dráha pro milovní-
ky ledních sportů. 
Celá Vídeň byla zdobena světýlky 
a vánočními ozdobami.

© Karolína Hrachovcová (2A)

© Karolína Hrachovcová (2A)

© Karolína Hrachovcová (2A)

© Lukáš Přenosil (2A)



Co se událo

Maturitní ples 4A

Best In English

12

V pátek 13. 12. hostil horažďovický Kulturní dům maturitní ples 
4.A. I přes nechvalné datum, v jehož duchu se také celá událost 
nesla, to byl jistě nezapomenutelný a ohromný zážitek. Ples za-
počal již v sedm hodin a až do jeho ukončení byl bohatě zaplněn 
a rozhodně se hosté ani maturanti nenudili. 

Vystoupili členové skupiny Free Workout z Písku a nechybě-
la ani světelná show, po níž následovalo půlnoční překvapení. 
V neposlední řadě se na scéně objevil DJ a celý sál roztančil. 

Sladěná výzdoba nesměla chybět, u baru se zastavil snad každý 
a až do konce se všichni bavili. Maturitní ples jak se patří. 

autor: Aneta a Denisa Strnadová (2A)

Studenti s nejlepší angličtinou na naší škole se 29. 11. zúčastnili 
celosvětové prestižní soutěže Best In English. Soutěž se konala 
v počítačové učebně ve druhém patře a soutěžilo v ní 16 studen-
tů z prvních, druhých a třetích ročníků, nechyběl ani zástupce 
nástavby. Z celého světa se zúčastnilo 16 462 studentů z 25 států 
a na vyplnění testu měli soutěžící 60 minut. 

Sice se nikdo z našich studentů nedostal do prvních žebříčků, 
avšak mít studenta v první tisícovce nejlepších je už sám o sobě 
veliký úspěch! 

13

Křížovka

13. 12. hostil horažďovický kultrurní dům maturitní ples 
4.A a i přes nechvalný datum, v jehož duchu se také celá událost 
nesla, to byl jistě nezapomenutelný a ohromný zážitek. Ples za-
počal již v sedm hodin a až do jeho ukončení byl bohatě zaplněn 
a rozhodně se hosté ani maturanti nenudili. 

Vystoupili členové Free Workout z Písku a nechyběla ani světel-
né show, která předskakovala půlnoční překvapení. V neposlední 
řadě se na scéně obejvil DJ a celý sál roztančil. 

Sladěná výzdoba nesměla chybět, u baru se zastavil snad každý 
a až do konce se všichni bavili.  Maturitní ples jak se patří. 

autor: Adéla Vosková (1A)

1. Dvojrozměrné umělecké dílo vytvořené rukou umělce.
2. Předmět, ve kterém se navrhuje nábytek, krabice…
3. Člověk, který provádí výzdobu pro nějaké akce…
4. Obecně postava. 
5. Technika, která se tiskne z výšky a nahrazuje dřevořez a dřevoryt. Ryje se do lina. 
6. Synonymum pro stavitelství.
7. Předmět, ve kterém se rýsuje, počítá…
8. Předmět, který se zabývá různými výstavami…
9. Zřasení roucha na sochách a obrazech. 
10. Optický jev, kde se vzdálené objekty jeví zdánlivě menší než objekty blízké.
11. Předmět, který se zabývá písmem.
12. Umělecká technika, která pro svůj vznik používá techniku tisku z kamene.
13. Umělecko-technický obor, který se zabývá písmem.
14. Západogermánksý jazyk.

tajenka: _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ 
1. grafika, 2. navrhování, 3. aranžér, 4. figura, 5. linoryt, 6. architektura,7. matematika, 8. výstavnictví, 
9. drapérie, 10. perspektiva, 11. písmo,12. litografie, 13. typografie, 14. němčina



Galerie
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A tímto se s vámi chceme pro první číslo 
rozloučit. 

Děkujeme za přečtení  a doufáme, že se vám pi-
lotní vydání Artiklu líbilo.

Nápady, podněty a příspěvky prosíme odevzdat 
nebo konzultovat do konce února s redakční ra-
dou (p. uč. Blahová, Strnadová Denisa, Strnado-
vá Aneta, Hrachovcová Karolína, Janotová Hana 
2A).

Díky, čtenáři! ☺
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