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Jenom dvě věci jsou 

nekonečné. Vesmír a 

lidská hloupost. 

-Albert Einstein 
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Mazlíčci 

Budoucí povolání 

Návštěva mlékárny, 

Anketa 

 

Právě se vám dostalo do rukou první a jediné číslo na-
šeho časopisu v tomto školním  roce. Moc děkuji všem, 
kteří se na něm podíleli. Zvláště  šéfredaktorovi Pavlu 
Janečkovi, který celé číslo dal v rekordním čase do-
hromady. Dále také nováčkům, kteří bez předchozích 
zkušeností přispěli a doplnili svými postřehy a nápady 
toto speciální číslo. Také děkuji za podrobnou repor-
táž z „místa činu—místní mlékárny“ deváťákovi Filipu 
Panošovi, se kterým se  tímto i loučíme.  

Jménem redakce přeji pěkné čtení a super prázdniny! 

Blanka Medová 
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01 Nouzový stav 

Jako první bych urči-

tě chtěla zmínit to, že 

každý měl čas a pro-

stor na sebe, z fyzic-

ké stránky i z té psy-

chické. Například 

spousta lidí začala 

cvičit nebo se aktiv-

nějším způsobem     

věnovat sportu. A po  

psychické například 

meditace nebo ve-

černí procházky pří-

rodou. 

Další výhoda podle 

mě byla mít mnohem 

více času na  koníčky, 

v tomto případě nej-

více ruční práce. Jako 

nejčastější určitě šití, 

vyšívání, háčkování, 

pletení…..a jakékoliv 

tvoření nebo vyrábě-

ní. 

 Dále určitě zkoušení 

různých nových re-

ceptů, na které jste 

se třeba dlouho chys-

tali nebo se báli je 

vyzkoušet. Pro mě to 

byla třeba  vánočka, 

rohlíky z kynutého 

těsta a Tiramisu. 

To ale určitě není 

vše, v průběhu nou-

zového stavu se dalo   

dělat spousta růz-

ných věcí a aktivit. A 

určitě bych to vše 

shrnula jako jednu 

velkou zkušenost.  

-elikli- 
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02 
Jen co jsem si ve ško-

le zvykla na neustálé 

stěhování, skončili 

jsme doma. Ze začát-

ku to byla zábava. 

Nemuseli jsme se 

neustále stěhovat, 

vstávalo se později, 

ale i tohle se za čas 

ohrálo. Mě osobně 

to po několika mě-

sících přestalo ba-

vit. Ze začátku mě 

takové online hodi-

ny bavily. Ovšem po 

nějaké době jsem 

nedokázala veške-

rou svoji soustředě-

nost udržet. Takže 

jsem po online ho-

dinách zjišťovala, že 

ani nevím, co jsme 

dělali. Další věc byly 

testy. U těch jistá 

výhoda byla, vše se 

„nechalo“ dohledat. 

Učitelé ale dávali 

otázky tak, že to člo-

věk stejně buď uměl, 

anebo ne, protože se 

to nedalo dohledat. 

Za mě kdyby to od 

začátku bylo na stří-

dání (jeden týden 

jedna třída a druhý 

druhá třída), uměla 

bych toho víc. 

Online výuka 

-kaja- 
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03 
Rozhovor s paní učitelkou 

Dominikou Benešovou 

Paní učitelka Dominika Benešová učí na naší škole letos prvním 
rokem—český jazyk, anglický jazyk a hudební výchovu. Připravili 
jsme si pro ni několik otázek. 
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Kolik jazyků umíte? 
,,No, to je těžká odpověď….. samozřejmě česky. Jak se to vezme—
jídlo bych si objednala i německy. Jinak z dalších jazyků umím od 
každého trochu. Ale jiný jazyk, který ovládám kromě češtiny, je an-
gličtina.” 
 
Jaký byste chtěla být superhrdina, popřípadě jakou byste chtěla 
mít superschopnost? 
,,Já nejsem úplně příznivec superhrdinů a ani se nekoukám třeba 
na Marvel, nebo DC. Ale kdybych si měla vybrat nějakou super-
schopnost, asi by to bylo ovládání času.” 
 
Jaká byla nejhorší výmluva o on-line výuce? 
,,Nejhorší asi byla výmluva, cituji: „Nemohl jsem vám odpovědět, 
protože jsem byl koupit rohlíky.” 
 
Jaký máte názor na LGBT komunitu? 
,,Já jsem nikdy nebyla vyhraněná proti LGBT komunitě . Mám i přá-
tele stejnopohlavné páry.” 
 
Čím jste chtěla být?  
,,No, mně se to postupem let často měnilo, od letušky až přes poli-
cistku. Co vím ale určitě je, že jsem nikdy nechtěla být doktorka.” 
 
Jaký adrenalinový sport byste chtěla vyzkoušet? 
,,Já jsem hrozný posera. Bojím se výšek, a proto nemám ráda žádné 
adrenalinové sporty.” 
 
Co byste vzkázala našim čtenářům?  
,,Samozřejmě čtěte, čtěte a čtěte.” 
 
Děkuji za rozhovor. 
 

-ebi- 
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04 Schránka důvěry  

 

 

 

 

 

 

K čemu slouží: 

Schránka důvěry slouží k tomu, že když tě něco trápí, můžeš do ní 

vhodit lísteček se svým trápením a vše se zase vyřeší. 

Jak napsat lísteček se svým trápením: 

Nejprve napište něco o tom, co vás trápí. Na konci se podepište. 

Napište celé jméno, příjmení a třídu. Ale nebojte se, že bude vaše 

tajemství rozkřikováno po celé škole, vše zůstane jenom mezi vámi 

a schránkou důvěry.  

Kde ji najdete: 

Půjdete od ředitelny (směrem k tělocvičnám) a ještě dřív než sejde-

te schody k tělocvičnám, uvidíte po levé straně zeď s nástěnkami. 

Pod nimi bude taková krabička- schránka důvěry. Ještě dříve, než 

do ní vhodíte lísteček, přečtěte si instrukce pověšené na nástěnce. 

-adelka- 
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05 Anketa - nejoblíbenější činnost  

v karanténě 

1. Chození ven a na zahradu - 68 hlasů 
2. Hraní na počítači - 46 hlasů 
3. Ježdění na kole - 25 hlasů 
4. Venčení domácích mazlíků - 13 hlasů 
5. Pečení a vaření - 9 hlasů 

-ebi- 
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Zeptali jsme se deváťáků 06 

Co si myslíš o ponožkách v sandálech? 

“Když má někdo ponožky v sandálech, tak je to správný Čech” 

Do jaké země by jsi se chtěl podívat? A proč? 

“Do Španělska, protože je tam pěkný moře” 

Jaké vlastnosti ti vadí na holkách? 

“Když je namyšlená” 

Jaký sport bys chtěl zkusit? 

“Asi tenis” 

Jak by se dal zachránit svět? 

“Nepoužívat plasty” 

Od jedné do deseti ohodnoť 

svoji vtipnost… 

“ŠEST” 

Kdybys mohl cokoliv zakázat, 

co by to bylo? 

“Návykové látky” 

Víš jak utopit rybičku? 

“NE” 

Vojta 

-elikli- 
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Anežka 

Co si myslíš o ponožkách v sandálech? 
,,No, ponožky v sandálech jsou prostě typické pro Čechy. Dá se k 
tomu říct něco víc?” 
Do jaké země by ses chtěla podívat? 
,,Každá země má něco do sebe. Asi ale nemám žádnou zemi kam 
bych se chtěla podívat.” 
Od 1 do 10 popiš svojí vtipnost. 
,, Svoji vtipnost mám popsat…… asi tak 4 ale jde to těžko určit, já se 
totiž směju úplně všemu.” 
Jelikož víme, že hraješ basketbal, jaký jiný sport bys chtěla zkusit? 
,,Já si myslím ,že mě bude bavit asi golf, protože jsem líný člověk a 
u golfu se moc nemusíš pohybovat. A také bych se u toho            
nemusela moc zranit.” 
Jaký film bys všem doporučila? 
,,Hmmmm…… asi bych všem    do-
poručila filmovou klasiku       Tita-
nic. Kdo nemá rád Lea?” 
Kdybys mohla cokoliv zakázat, co 
by to bylo? 
,,Celkem mi vadí kouření.  Má pro-
kazatelně špatný vliv na naše zdra-
ví. Je mi potom líto těch lidí, co z 
toho jsou vážně nemocní.” 
Víš jak utopit rybičku? 
,, Podle mě asi spláchnout do     
záchodu, protože je tam špinavá 
voda a to jí moc neprospěje.” 

-ebi- 
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07 Hry 
Car Mechanic Simulator 2018 

V této videohře se 

stanete automecha-

nikem. Je  zde spous-

tu známých značek, 

jako třeba Porsche 

nebo Dodge, ale jsou 

tu i značky které nee-

xistují. Ještě, než za-

čnete hrát, můžete si 

vybrat mezi 3 režimy: 

Normální, Odborný a 

Sandbox. V normál-

ním režimu se postu-

pem času propraco-

váváte od malých 

dílen k větším a 

s každým levelem se 

vám otevírají nové 

možnosti, jako např. 

nalakovat auto, kou-

pit si ho z aukce nebo 

úplně zničené ze šro-

tiště. Na rozdíl od 

režimů Odborný a 

Sandbox zde také 

máte příběhové ob-

jednávky. Odborný 

režim je podobný 

Normálnímu, akorát 

nevidíte nějaké infor-

mace, jako se který-

mi díly pracujete. 

V Sandbox režimu 

máte ze začátku nej-

větší garáž a neko-

nečno peněz, takže si 

můžete dělat cokoli 

se vám zlíbí. Celá hra 

je udělaná tak, aby se 

co nejvíce podobala 

realitě. 

-pavel- 
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08 Elektronika 

Do elektroniky patří 

například mobil, po-

čítač a tablet. Každý 

elektronický výrobek 

má svou značku. Do 

každého mobilu, po-

čítače a tabletu se 

musí dát dráty. První 

mobilní telefony pro 

veřejnost se začaly 

objevovat od 50. let 

dvacátého století 

v USA a byly zpočát-

ku prodávány jako 

vybavení automobi-

lů.  První mobilní te-

lefon vyrobila značka 

Motorola. Název byl 

Motorola DynaTAC 

8000x. Mezi největší 

výrobce mobilních 

telefonů patří 

Samsung, Apple a 

Huawei.  

-maty - 
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0
9

 M
az

líč
ci

 Andulka vlnkovaná  
Andulka je nej-

menší chovaný 

papoušek. Může 

mít mnoho 

barev ,mezi 

nejčastější patří 

modrobílá a ze-

lenožlutá, další 

můžou být třeba  

žlutá, modrá a 

šedá. Andulka se 

dožívá mezi 10 

až 12 lety a meří 

18 cm. Ikdyž to 

není moc, 

potřebuje větší 

klec, která by 

měla meřit oko-

lo 85x50x160 

cm. Tato ve-

likost je asi pro 

2 andulky. 

Pokud chcete 

chovat 4-6 člen-

né hejno,  pak 

byste měli mít 

klec velkou 

170x50x160 

cm . Důležité ale 

je, že klec by 

měla být spíše 

vysoká, než 

široká. V kleci by 

měla být voda, 

ptačí koupelna, 

proso (zrní), 

tyčinka pro 

ptáky, sene-

galské klasy a 

každý den něja-

ké čerstvé ovo-

ce. Měly by tam 

být i nějaké hra-

čky pro ptáky, 

např. prolézačky 

nebo houpačka. 

Andulka však 

má také své 

potřeby. První 

je, že vodu 

musíte měnit 

každý den. 

Druhou 

potřebou je 

písek na trávení 

a třětí—andulka 

si potřebuje 

brousit zobák o 

sépiovou kost. 

Chování andulek 

někdy nelze 

předvídat.  Z 

vlastní 

zkušenosti vím, 

že když má an-

dulka málo 

pozornosti nebo 

se nudí,  může 

se s váma 

chvilinku mazlit 

a pak vás 

zničehonic klov-

ne a odletí. Toto 

je záporná 

stránka andulky,  

ale jako každý, 

má I kladnou 

stránku. Když se 

jí hodně moc 

věnujete, tak z 

ní může být i 
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milý a zábavný 

společník. Ale když 

se jí nemůžete tolik 

věnovat, je super jí 

koupit kámoše. 

Musíte mít ale dobře 

ochočenou tu první,  

teprve pak si ji 

můžete pořídit. 

Nesmíte ale zapome-

nout být 

spravedliví. Tak 

to by bylo asi 

vše, před 

pořízením si ale 

stejně ještě vše 

načtěte. 

-elis- 

Koně 
Kůň je nádherné zvíře, ale věděli jste, že pomá-
há i léčit? 
A co vlastně kůň léčí? 
Kůň zpevňuje svaly na stehnech, a to je dobré 
pro lidi na vozíčku.     
Je ale zábavné na něm jezdit ji en tak. Říká se, 
že nejlepší výhled je ze hřbetu koně. 

-viky- 
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10 Nouzový stav  

u zvířat 

Jelikož při nouzovém 

stavu byly zavřené 

zoologické zahrady, 

museli si majitelé za-

hrad poradit jiným 

způsobem. A to tako-

vým- vybrali jste si 

například zoologic-

kou zahradu v Jihla-

vě, otevřeli jste si 

jejich webové strán-

ky a mohli jste pod-

pořit určitou peněžní 

částkou některý druh 

zvířete. 

          Říkáte si, co 

byste z toho měli, 

žádné zvíře neuvidím 

a mám za to platit? 

Majitelé si poradili 

velice hravým a zá-

bavným způsobem. 

Například již zmíněná 

zoo Jihlava. Vy jste 

zaplatili například 

medvědovi  určitou 

částku a tím jste mu 

zároveň zaplatili do-

volenou. 

          Po dokončení 

jste zadali svou emai-

lovou adresu a oni 

vám zaslali pohled, 

jak si váš medvěd 

užívá dovolenou.  

          Různé  aktivity 

měla také  spousta 

dalších zoologických 

zahrad, například zoo 

Dvůr Králové to mělo 

podobné. Neplatila 

se dovolená, ale sní-

daně, oběd nebo ve-

čeře zvířete. Zoo Zlín 

mělo “Půjč si zvíře na 

víkend,,. Vy jste za-

platili, stáhli jste si 

aplikaci a vyfotili jste 

se například s tygrem 

u vás v obývacím po-

koji na pohovce. 

ZOO 

-elikli- 
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Útulky 

Díky koronaviru si 
zvířátka z útulků a 
od chovatelů našly 
nové majitele. 
Útulky už nejsou 
ani zdaleka zaplně-
né, jak byly před-
tím. Jsou tak spo-
kojeni majitelé 
útulků i noví maji-
telé zvířátek. Bohu-
žel jsou také přípa-
dy, že nový majitel 
má doma pejska 

týden a pak ho jde 
vrátit, protože zjis-
tí, že je to velice 
časově náročné.  
Proto je potřeba, 
aby si majitelé vy-
bírali zvířata, o kte-
rých vědí, že se o 
ně dokážou posta-
rat. Tak by se za-
mezilo zbytečnému 
vracení zvířat. 
Po vyzvednutí zví-
řete je potřeba do-

jet s ním na veteri-
nu, aby se potvrdi-
lo, že nemá žádné 
nemoci. Také je 
nutné zvíře očko-
vat, aby se v bu-
doucnu zamezilo 
zvířecím nemocem, 
jako je třeba vzte-
klina, klíšťová en-
cefalitida atd... 

-simi- 
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11 Anketa - budoucí povolání 

Matyáš Turek - fotbalista 
           na postu brankáře  

Terezka Svárovská - doktorka  Eliška Kosová - doktorka  

Oliver Jiřík - fotbalista 

na postu útočníka  

Matyáš Mastík - 
horolezec 
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Filip Čekal - dřevorubec Adélka Fojtová - veterinářka  

Nikolka Čechová - veterinářka  Alžběta Svobodová - veterinářka  

Agátka Kočerová - učitelka  Zuzanka Štěrbová - kadeřnice 

-ebi- 
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12 
Návštěva mlékárny, aneb 

Jak se dostane mléko až k 

nám  
Všichni známe kra-
bičku mléka, ať už 
malou, nebo jednoli-
trovou, ochuce-
nou, nebo bez 
příchutě. Ale co 
se děje s mlé-
kem, když dora-
zí do mlékáren a 
kolik práce za 
tím vším stojí, 
už ví málokdo. 
Byl  jsem proto 
v mlékárně Ma-
deta, tady v Pe-
lhřimově, kde 
se vyrábí mléko 
čerstvé, trvanli-
vé (ochucené i 
neochucené) a sme-
tana. Průvodcem mi 
byl pan mistr Tomáš 
Okrouhlý, který mi 
vše ukázal a i přes 
docela velký, všude 
přítomný hluk, vy-
světlil. 

 Do mlékáren se sváží 
mléko v cisternách  o 
objemu 13.500 litrů, 

denně se přijme ko-
lem 200.000 litrů 
mléka. Ještě v ciste-
nách dochází k první 
kontrole, kdy vzorky 
mléka putují do labo-
ratoří. Ty jsou vyba-
vené přístroji k rych-

lému a přesnému 
rozboru (např. pří-
tomnost nežádoucích 

bakterií, antibio-
tik, nízká tučnost 
apod.). Když je 
vše v pořádku, 
mléko se přečer-
pá do obrov-
ských tanků. Ta-
to mlékárna má 
osm tanků o veli-
kosti od 60.000 
do 90.000 litrů, 
kde na spodku je 
„vrtule“, která 
stále promíchává 
mléko,  aby se 
neusadil tuk. Po-

té cisterna odjíždí na 
vypláchnutí a na další 
cestu. Mléko v tanku 
se zchladí na 4°C po-
mocí ledové vody. 
Vodu si mlékárna 
ochlazuje pomocí 
čpavku. 
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Výroba školního mléka 

Toto mléko spadá do 
výroby trvanlivého 
mléka. Z tanku putu-
je mléko vždy do pas-
terizační jednotky, 
kde se ohřeje na 80°
C, aby se zničily bak-
terie. Poté putuje 
vzorek opět do labo-
ratoře. Následuje ho-
mogenizaze, tj. rozbí-
jení tukových částic 
na stejně velké. To 
zabrání usazování 
tuku v krabičkách 
mléka. Tento přístroj 
upraví 25.000 litrů 
mléka za hodinu. 
Takto upravené mlé-
ko putuje do menších 
tanků na 
„Alfě“ (složitý systém 
potrubí, kde se mlé-
ko ohřeje až na 130°
C a připraví na plně-
ní ), odkud po násled-
né kontrole jde do 
plnících strojů. Kra-
bičky se dodávají roz-
ložené v obrovských 

rolích, které si 
„plnička“ sama bere 
a složí (krabička je 
zevnitř slabě hliníko-
vá a obsahuje folii, 
která zabraňuje pro-
močení a rozpadnutí, 
navrchu je potisk). 
Krabička se lepí uv-
nitř stroje tak, že se 
do spoje nataví plas-
tový proužek a tím se 
slepí (něco na způsob 
tavící pistole). Tyto 
krabičky nejsou od-
dělené, ale jsou v 
jednom dlouhém pá-
se. Před naplněním 
projdou peroxidovou 
vanou, která obsahu-
je 50% kysličník. Pod 
tlakem se plní mlé-
kem. Induktor svaří 
dvě krabičky k sobě, 
ale tak, že mezi nimi 
vznikne malinkatý 
prostor, kterým pro-
jede ostrý nůž  a od-
dělí krabičky od sebe 
a to za 0,8 vteřiny. 

Každou hodinu obslu-
ha plničky kontroluje 
nepropustnost krabi-
ček, váhu a bere ho-
tový výrobek k labo-
ratorním rozborům. 
Prvních cca 60 mlíček 
se zlikviduje, protože 
probíhá seřízení stro-
je a výrobek může 
obsahovat vodu z 
čistění. Čistění probí-
há pomocí vody, kaž-
dých max. 16 hodin 
práce. Plnička zpra-
cuje 6.000 l mléka za 
hodinu. Hotové a na-
plněné krabičky je-
dou po páse, kde se 
označí datem a čís-
lem šarže, plastem 
jsou k nim připevně-
na brčka. Odtud pu-
tují do balíkovače, 
kde se formují do 
třech řad po devíti 
kusech a přesunou se 
do kartonové krabice 
(karton). 
Karton se obalí folií, 
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zataví a  je ručně 
skladován na paletu. 
Na jednu paletu se 
vejde 96 karto-
nů. 
Pomocí ještě-
rek se palety 
dopravují do 
skladu. Do jed-
né skladové 
kóje se vejde 
40-50 palet. 
Kójí je v jedné 
hale 40 a tako-
výchto hal je 5. 
Ve skladu je 
mléko dva dny 
při max. teplo-

tě 24°C a pak se zno-
vu laboratorně kon-
troluje. Pokud je ne-

závadné, putuje k 
nám do školy a i ji-
nam. 

V laboratořích 
i u všech stro-
jů pracují lidé, 
protože ne 
vždy jde výro-
ba bez problé-
mu a lidský 
faktor je ne-
zbytný. Obslu-
ha strojů je 
náročná, výro-
ba jede 24 ho-
din. 
 

Výroba ostatních produktů  

Jak se vyrábí litrové 
mléko, ochucené 
mléko, smetana a 
čerstvé mléko? 
Litrové mléko se vy-
rábí  stejnou cestou, 
jako mléko školní, ale 
má jiný obal a regu-
luje se jeho tučnost 
na 1,5 %  a 3,5% tu-
ku. K tomuto procesu 

dochází těsně po 
pasterizaci. Odstře-
děné mléko s tučnos-
tí 0,5 % se už pro ná-
ročnost nevyrábí. 
Dalším výrobkem je 
ochucené mléko   
Lipánek. Může mít 
příchuť jahody, vanil-
ky a kakaa. Proces je 
stejný, jako u školní-

ho mlíčka. Příchuť se 
přidává ve chvíli, kdy 
mléko dorazí na Alfu. 
A následuje stejný 
postup. 
Vyrábí se zde i sme-
tana a to trvanlivá i 
čerstvá. Smetana se 
vyrábí z mléka zvýše-
ním tučnosti na mini-
málně 33%.  Je to 
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náročný proces, který 
provádí pouze zkuše-
ní mlékaři. 
Teď se zaměříme na 
výrobu čerstvého 
mléka. Začátek je 
stejný jako u výroby 
trvanlivého a to po 
fázi homogenizace. 
Pak už přichází plně-
ní. Krabičky jsou bez 
hliníkové vrstvy a 
stroj si je stejně, jako 
u trvanlivého, sám 
skládá. Rozdíl je tako-
vý, že na krabičkách 
čerstvého mléka je 
víčko. 

Opět se první výrob-
ky musí zlikvidovat. 
Mléko se nevyhodí, 
ale použije jako krm-
né. 
Celou dobu se labo-
ratorně kontroluje, 

stejně jako trvanlivé. 
Ve skladu na čerstvé 
mléko se udržuje 
teplota  
4-6°C. 
 Zdejší Madeta má 
celkem pět budov, 
čtyři výrobny i se 
sklady a jednu admi-
nistrativní budovu. 
Své výrobky vyváží 
do Německa, Sloven-
ska, Slovinska, Ma-
ďarska, Bulharska, 
Itálie, Gambie, Číny, 
Chile, Vietnamu, Ru-
munska a Chorvat-
ska. 

Zdroj: Madeta 

-filip- 
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