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máme tu další měsíc a s ním nové číslo
školního časopisu. Vás čtenáře bychom
chtěli informovat především o nové
organizaci naše měsíčníku. Od nynějška bude naší hlavní činností internetová verze časopisu a papírová verze bude plnit spíše reprezentativní úděl, ve
kterém bude pouze malý výčet témat
z našeho webu. Doufáme, že na internetu Vám budeme ještě blíž, než jsme
doposud. Zároveň spouštíme novou
anketu na nám studentům blízké téma.
Budeme vás zpovídat z opisování, taháků a švindlů, které se ve škole občas
dělají. Budeme rádi, když i učitelé zavzpomínají na svá studentská léta.

Nadále nás nejdete na našem
facebookovém profilu, nebo na našem webu.

Plesk Bělisko,

Příští číslo bude vydáno ve čtvrtek
6.4.2017

Váš Plesk

Návštěva domova seniorů
V měsíci únoru proběhla další z mnoha dobrosrdečných akcí, na kterých se nemalou mírou podílí naše škola,
tzv. „kavárnička“. Naši studenti zde mohli zpříjemnit den našim starším občanům. Tato aktivita je velice prospěšná, jelikož souznění starších a mladších generací, není vždy jednoduché. S věkovým rozdílem, přichází
často jiné myšlenky a názory. Proto redakce považuje za velice prospěšné, tyto aktivity i nadále provozovat a
rozšiřovat. Dost už bylo mluvení, Vy si teď můžete na našich stránkách přečíst konkrétní dojmy
z „kavárničky“ od přímé účastnice z 1. EDO.

http://pleskbelisko-cz.webnode.cz/

Významné datum

Ach synku, synku,...
V úterý 7. března jsme si mohli
všichni připomenout významné
osobní jubileum. I když více než
osobní je spíše národní. Tohoto
dne roku 1850 se v Hodoníně do
rodiny kočího narodil malý syn Tomáš. Po absolvování vídeňské univerzity se stal profesorem na Karlově univerzitě. Za svůj život byl poslancem říšské rady, kantorem a

spisovatelem. V listopadu 1918 byl
na návštěvě USA, kde ho zastihla
zpráva o jeho zvolením presidentem Československé republiky.
V čele naší země stál tento muž
bezmála dvacet let. Zemřel dva
roky po své resignaci 14. září roku
1937. Poznali jste už, o kom byla
řeč? Jeho jméno je i v zákoně:

„Tomáš Garrigue Masaryk, zasloužil se o stát.“

Sportovní aktivity

Lyžák poprvé trochu jinak
Od 6. 3 do 10. 3. probíhal lyžák v
nové podobě, než h známe z předchozích let. Část studentů odjela
na klasický lyžařský kurz, zbytek
studentů zůstal ve škole a účastnili
se tzv. „ne-lyžáku“, složený
z mnoha aktivit například turistika,
bazén, fitko, bowling a mnoho dal-

ších aktivit. Pro ty, kterým zrovna
nelahodí lyžování, anebo si to nemůžou dovolit, ať už z finančního
nebo zdravotního hlediska, přišla
tato alternativa vhod. Navzdory
tomu, že tato alternativa pro studenty 3. ročníku byla poprvé k dispozici, sklidila dosud veliký úspěch

Železničářská exkurze

Návštěva Dopravního sálu v Brně
Železniční obory tříd 3.EDO a
2.MSŽ se jely podívat na dopravní
sál do Brna. Toto zařízení používá
DVI (Dopravní vzdělávací institut)
ve výuce a ke školení drážních zaměstnanců, kteří řídí drážní dopravu a provoz vlaků. Já a moji spolužáci jsme měli možnost, si vše prohlédnout a především vyzkoušet.
Následky našich rozhodnutí a úkonů, jsme mohli demonstrovat na
velikém modelovém kolejišti. Jednoduše řečeno, jak jme stavěli vlakové cesty, tak jezdili i malé vláčky.
Však také kvůli špatné komunikaci
dvou výpravčích došlo k čelní srážce nákladního vlaku s rychlíkem, a
to přímo na trati. Ještě, že se na
kolejišti nemohl zranit žádný cestu-

jící a nedošlo ani k materiálním
škodám. Kromě této drobné chybky však byli všichni velice šikovní.
Děkuji tedy touto cestou naší náčelnici Mgr. Editě Fialové, že pro
nás takový krásný výlet zorganizovala. Bylo to pro nás velice přínosné. V praxi (a také bez skutečných
rizik) jsme si mohli vyzkoušet to,
co se učíme ve třídě. Teorie je sice
hezké ale až teď v praxi, nám
všechno dojde a zapadne do sebe.

V internetové verzi si můžete
prohlédnout pár obrázků z této
exkurze.

a ohlas. Podobně jako lyžařský
kurz měl by takto fungovat také
kurz vodácký.
Za redakci školního časopisu
hodnotíme velmi
kladně.

