4.vydání
6.2.2017
Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Kalendárium

Slovo úvodem ...
Dobrý den,

10.2.

Dopravní sál

20.2.

Jarní
prázdniny

24.2.

Konec
prázdnin

27./282.

Maturita na
nečisto

3.3.

Maturitní
ples

máme tu první měsíc druhého pololetí
a s ním i další číslo našeho časopisu.
Za poslední měsíc se na naší škole Součástí časopisu jsou i pravidelné
opět událo mnoho věcí a my vám, ně- ankety, odkaz na ně naleznete na nakteré z nich přinášíme v tomto čísle. šem facebookovém profilu
V minulém měsíci probíhala další ankePlesk Bělisko,
ta a to na téma našeho časopisu. Doufáme, že se budeme moci přizpůsobit
nebo na našem webu.
Vašim návrhům a zlepšit tak celý časopis. Nová anketa se bude týkat poměrPříští číslo bude vydáno ve čtvrtek
ně palčivého tématu a to školní jídelny.
Budete moci ohodnotit stravu i jednotli2.3.2017
vá jídla a my věříme, v ještě větší účast
naši tázaných. Vyhodnocení poté bude
řešeno na studentské radě popř. i s
paní Popelkovou.

Váš Plesk.

Pozvánka

Dovolujeme si vás pozvat největší společenskou událost roku na naší škole. Na školní ples, který je zároveň maturitní. Začátek bude tradičně v 19
hodin a vše bude končit kolem 3. hodiny ráno. K tanci i poslechu bude hrát
hudební skupina Picardi. Součástí bude bohatá tombola se zajímavými
cenami a nesmí chybět tradiční nástup maturitní třídy a končících učebních tříd.

Vstupenky jsou v prodeji u Pana Ing. Suchého

Společenské dění

Co to je Zdišibál???
Je společenská událost konající se
v místím kulturním domě. Tento
ples pořádá denní stacionář Zdislava. Pro klienty tohoto centra se jedná o, troufám si říct největší událost roku. Všichni nehledě na své
zdravotní problémy přijdou oblečení v svátečnějších šatech, což do
celé akce vnese velikou noblesu.
Po úvodní části se celé osazenstvo

sálu vrhá do zábavy. Ptáte se, proč
o tom píši zrovna v našem časopise? Důvod je jednoduchý. Studenti
naší školy se totiž nemalou měrou
podílejí na organizaci tohoto plesu.
Připravují vždy skvělé předtančení,
pomáhají s tombolou a po celé odpoledne udržují v sále skvělou kamarádskou atmosféru. Zdišibál je i
velikou duševní vzpruhu pro naše

studenty. Není zrovna jednoduché
přímo se dívat na tu velikou nespravedlnost života. Já jsem si až
v tom kulturním domě uvědomil, že
ne všichni lidé mohou dělat běžné
věci jako já. Je velice smutné, že si
nevážíme toho, jak můžeme bez
problému fungovat.

Úspěchy našich studentů

Soutěž v Anglické konverzaci
Dne 18.1. se uskutečnila soutěž
v anglickém jazyce. Začala tím, že
studenti maturitních ročníků se
účastnili písemné části, která se
skládala z poslechových cvičení,
čtení a práce s textem. Nejvíce bodů získali studenti ze 3.EDO. Na
postupující členy čekalo další kolo

soutěže a tím byla ústní část pod
záštitou Vladimíry Ondráčkové. Celkové vítězství a postup do okresního kola získávají na prvním místě
Dominik Bervid a druhé místo obsadil Vojtěch Tvrdý. Vítězům přejeme, aby dosáhli co největšího
úspěchu.

Sportovní rubrika

Úspěch našich florbalistů
Naši florbalisté se v pátek 27. 1.
2017 zúčastnili okresního turnaje
v Bystřici nad Pernštejnem v místní
sportovní hale. Turnaje se zúčastnilo celkově 6 týmů a byly rozlosovány do 2. skupin po třech týmech.
Bělisku byly do skupiny přidány
školy obě dvě ze Žďáru, průmyslovka a žďárský gympl. První utkání se
hrálo proti průmyslovce a naši začali vlažně a spíše se oťukávali, ale
postupem času se začalo tempo
hry stupňovat a na začátku druhého poločasu se ujali vedení 1:0.
Bělisko tlačilo dál, ale branku už
nedali, naopak ke konci utkání začal soupeř utahovat šrouby, ale gól
nedokázali vstřelit a utkání skonči-

lo těsně 1:0. Další skupinový duel
se hrál proti žďárskému gymplu a
Bělisko začalo opět lépe, když se
ujalo vedení 2:0. Soupeř sice
dokázal snížit, ale o pár minut později naši potvrdili skóre, vyhráli
3:1 a postoupili ze skupiny do semifinále z 1. místa.
V semifinálovém utkání na nás
čekalo družstvo Žďasu. Bělisko se
však nenechalo zaskočit a hrálo
stále svoji přesnou a zodpovědnou
hru a po poločase vedli 3:0, soupeř však stihnul snížit na začátku
2. poločasu na 3:1, ale po střele
do prázdné brány od Davida Hejtmánka se jim šance na srovnání
rozplynuly. Bělisko čekal poslední

finálový zápas s Bystřickým
gymplem. Naši florbalisté do toho dali všechno a po parádním
výkonu rozdrtili gympl 6:0 a užili
si tak postup do krajského kola.
Všem zúčastněným gratulujeme
a přejeme hodně štěstí v dalším
turnaji.

