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D o b r ý
d e n , Součástí časopisu jsou i pravidelné
Opět se měsíc s měsícem sešel a my ankety, odkaz na ně naleznete na naVám přinášíme první vydání školního šem facebookovém profilu
časopisu roku 2017. V tomto čísle se
Plesk Bělisko,
budeme věnovat opět již tradiční anketě, do které se doufáme zapojí ještě
nebo na našem webu.
více našich čtenářů. Vrhneme se však i
do nových věcí, které se na Bělisku
odehrály ve zkráceném Vánočním měsíci. Za redakční radu časopisu Plesk
Vám přeji všechno nejlepší do Nového
roku, pevné zdraví s dobré studijní i
Příští číslo bude vydáno ve čtvrtek
pracovní výsledky, protože se pomalu
2.2.2017
blížíme do druhého pololetí.

Váš Plesk.

2.2.

Vydávání
pololetního
vysvědčení

Rozhovor s Ing. Alenou Zitovou
Můžete našim čtenářům blíže přiblížit co se to vůbec konalo za akci v aule pro ZŠ?
V naší aule se koná akce pro ZŠ „Prezentuj svoji firmu“. Základní školy mezi sebou soutěží o nejlepší logo, leták,
katalog a prezentaci. Abychom zpříjemnili atmosféru, doplnili jsme samotnou soutěž kulturním vystoupením –
hudba, scénky apod.
Jaký měla tato akce smysl?
Naši studenti mohou uskutečnit svoje nápady – kreativitu, předvést svoje zájmy, umění. Také se odreagovat od
běžného učení, pobavit se. Učí se také spolupracovat a projevit svoje názory .
Celý rozhovor je k dispozici na našich webových stránkách.

Konec Vánoc

My tři králové...
Svátek Zjevení Páně,
lidově zvaný "Tří Králů", je svým
obsahem téměř totožný s vánočním svátkem Narození Páně. Svátek "Tří králů" klade ale důraz na
něco trochu jiného. V obou jde o to,
že se Bůh zjevuje jako
člověk, dokonce jako narozené
dítě.Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve

střední Evropě je zažité žehnání
domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u
nás v Čechách obvykle K+M+B.
Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar,
Melichar a Baltazar, jak se lidově
traduje, nýbrž zkratka latinského

"Christus mansionem benedicat":

Sportovní rubrika

Vánoční turnaj ve volejbalu
Ve středu 21. 12. se uskutečnil
každoroční turnaj ve volejbalu. Turnaje se nejdříve mělo účastnit šest
tříd, nakonec se ale před začátkem
turnaje odhlásila jedna
z učňovských tříd, takže se začínalo s pěti týmy. V turnaji jsme mohli
vidět spoustu zajímavých akcí, ať

už nějakou povedenou smeč, zajímavé údery, které skončili vítězným bodem, nebo spoustu zkažených podání. Celý turnaj se odehrál
ve veselé atmosféře a před hojným
počtem diváků. Na třetím místě se
umístila třída 1.P, na druhém místě
třída 2.EDO a na prvním místě se

stejným počtem vyhraných setů,
ale lepším počtem nahraných bodů
se umístila třída 3. EDO.

Okénko do historie

Ať si jdou...
Většina z nás vnímá svátek 1. ledna jen za volný den, který slouží
především pro zregenerování po
bujaré silvestrovské noci. Opak je
však pravdou. Právě první lednový
den je velice symbolický, a to hned
pro dva státy, Českou a Slovenskou republiku. Celé dění se odehrávalo v roce 1992, při kterém se

rozhodovalo s rozdělení Česko –
Slovenské federace. Jakmile se
oba parlamenty shodli na rozdělení
samosprávy a majetku obou zemí
oba národy od sebe odrhli.
S prvními minutami roku 1993 se
tak po 75 letech od sebe odtrhly.

Anketa aneb...

Rozroste se tým našich dotazovaných???
Ve druhé anketě s Vánoční tématikou hlasovalo mnohem více lidí než předchozí anketě a proto vám děkujeme
za váš čas, který jste si udělali na vyplnění dotazníku a doufáme, že budete odpovídat i nadále. Výsledky naleznete na naší webové stránce www.pleskbelisko-cz.webnode.cz nebo je náš odkaz i na školních stránkách.
Další anketa, která probíhá tento měsíc je na téma Spokojenost čtenáře s časopisem Plesk!!!

