
 

Slavnostní oběd 22. prosince 
2021, by měl být dle našich 

informací posledním oficiál-
ním pracovním dnem, ve kte-
rém jsme mohli potkat v naší 
školní jídelně Danu Parava-
novou. Rozloučila se s námi 

velkolepě bohatou slavnostní 
tabulí, ke které postupně 

usedli všichni žáci naší školy. 
Již tradičně se podával bram-

borový salát s řízkem.  
A v kuchyně si opět myslelo 
na všechny, takže ještě alter-

nativa bramborová kaše pro ty, 
kteří nejedí salát. Průběžně jsme 
posílali našeho školního zpravo-
daje, aby její poslední pracovní 

den zvěčnil, ale dohonit naši 
paní vedoucí bylo velmi za-
peklité. Neustále vybíhala z 

kanceláře do kuchyně a zpět, 
zastavila se v jídelně porovnala 

talíře na stolech, pozametala 
jehličí pod stromečkem a pro-
běhla zpět do kanceláře, chvíli 

se nezastavila.  

POSLEDNÍ PRACOVNÍ DEN? 

Dneska jsme obsluhovali při slavnostním obědě. Nejprve jsme chystali slav-
nostní tabuli, paní Paravanová všechno vysvětlila naší paní učitelce. Ukázala 
nám, jak máme nachystat ovoce, zeleninu, jablečné záviny, cukroví a všechno 
ostatní na stoly v jídelně i ve družině. Pokud nám něco chybělo, hned nám to 
zajistila a mohli jsme pokračovat v přípravách. 

STRANA 1 ROZLUČKOVÉ NOVINY 

Takový přepych nás čekával každoročně před Vánocemi. Ozdobený  
stromeček, vánoční dekorace v jídelně. A také nezapomenutelný jableč-
ný závin, vlastně jak říká Dana „štrúdl“. 
Rok 2021 za chvíli vystřídá rok 2022 a od tohoto roku přijde možná i vel-
ká změna v naší jídelně, loučíme se s vedoucí školní jídelny, která od-
chází na zaslouženou penzi.  

Takže za 8. A—Důchodu si užívejte, lékařům se vyhýbejte. Hod-
ně dlouhá léta si ve zdraví užívejte.  

Kancelář dne 22. prosince 2021 

DNEŠNÍ MENU 

Kuřecí vývar s nudlemi 

Řízek s bramborovým salátem 

Řízek s bramborovou kaší 

Dnešní oběd nám moc chutnal :-). Děkujeme. 8. A 



 

Když jsme chystali jídelnu, 
na vánoční oběd, tak jsme 
dětem říkali, že vedoucí jí-
delny odchází do důchodu. 
Děti byly značně nadšené  
z toho, že něco takového je 
možné. Nejčastěji zaznívalo: 
„To znamená, že už jako ne-
bude nic dělat. Ta se má. 
Kdy můžeme jít my do dů-
chodu?“ 

POSLEDNÍ PRACOVNÍ DEN? 

STRANA 2 ROZLUČKOVÉ NOVINY 

A paní Paravanová, nezapomeňte připomenout v kuchyni, že 
jsme měli rádi ten salátový bufet v jídelně. Slyšeli jsme, že to 
byl Váš nápad. Tak až to bude možné, ať nám ho zase začnou 
chystat. Tady jsme našli nějaký velikonoční bufet. 

Děkujeme Vám za všechno a mějte se krásně. 

Ještě si to rozmyslete, s Vámi se nám Za Alejí líbí :-). 8. B 

Dneska to bylo v jídelně dobré. Prostírali jsme stoly, roznášeli 
jsme jídlo a obsluhovali celou školu. Všichni byli s naší obslu-
hou spokojeni a hlavně všem moc chutnalo. 



 

VZKAZY OD DĚTÍ 

STRANA 3 ROZLUČKOVÉ NOVINY 

BÁSEŇ NA ROZLOUČENÍ 

Dobré jídlo to je vaše, 

vařila jste jídlo s láskou naše, 

hladové krky jste nakrmila a nás tím 
všechny ohromila, 

jídlo jste vařila opravdu dobré, 

a vždy bylo barevně pestré, 

děkujeme Vám za všechno! 



 

VZKAZY OD DĚTÍ 

STRANA 4 ROZLUČKOVÉ NOVINY 

Přeji Vám, abyste se měla v důchodě skvěle, 
abyste vařila i doma. 

Když se budete nudit tak se můžete dojít podí-
vat do kuchyně, jak nám tam vaří. 

Paní Paravanová, moc Vám děkuji za všechna 
jídla, která jste přichystala. Vždy jste vařila pro 
celou školu. Chutnaly mi jen ty, co jsem si ob-
jednal, ale ostatní byly taky dobré. Doufám, že 
se budete mít skvěle! 

Děkujeme za všechny jídla, co jste uvařila. Ja-
ko matka ptáčat jste přichystala jídlo pro naše 
hladové pusy, napřažené k oblakům.   



 

VZKAZY OD DĚTÍ 

STRANA 5 ROZLUČKOVÉ NOVINY 

Paní Paravanová moc Vám děku-
ji, vždycky jste byla milá a vždyc-
ky když jsem zapomněl klíče 
s čipem, tak jste mi vždycky dala 
oběd, také Vám moc děkuji za 
všechno jídlo, co jste uvařila. 

 

Děkujeme, že jste nám vařila tak 
skvělá jídla. 

 

Paní Paravanová, chtěl bych Vám 
poděkovat za krmení hladové 
zvěře a za to, jak jste to všechno 
vydržela tak dlouho. Chci popřát 
hodně štěstí a zdaru do důchodu, 
abyste se nenudila, abyste měla 
komu vařit, protože kdyby ne, 
tak by to byla škoda a abyste si 
našla i jiný koníček. 



 

VZKAZY OD DĚTÍ 

STRANA 6 ROZLUČKOVÉ NOVINY 

 
Konec poslední hodiny, už zvoní!  

Z jídelny to krásně voní! 
Celý den se těšíme, 
že se dobře najíme. 

Ještěže tu kuchyň máme, 
ve škole tak nestrádáme. 
Všechny Vaše jídelníčky, 

byly jako od babičky. 
Za to všechno děkujeme 

a k penzi srdečně blahopřejeme. 
Přejeme Vám v důchodu,  

jenom samou pohodu.  

Děkujeme z žákovského parlamentu. 


