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Kalendárium
15.5.

Začátek
„velkých“
praxí

29.5.

Vodácký
kurz

27.6.

Pedagogická
rada

Slovo úvodem ...
Dobrý den Vážení čtenáři,

webu.

Opět vám mohu, po dvou měsících,
popřát příjemné čtení našeho listu. Jistě jste zaregistrovali, že náš časopis, již
delší dobu nevyšel papírově. Je to
z toho důvodu, že naše redakce se více
věnuje internetové verzi. Doufáme, že
vám tak budeme ještě blíž.

Plesk Bělisko,

Váš Plesk

Příští číslo bude vydáno ve čtvrtek

29.6.

30.6

1.6. 2017

Den pro
zlepšení
života

Vydávání
vysvědčení

Nadále nás nejdete na našem
facebookovém profilu, nebo na našem

Školní anketa!!!
Vážení čtenáři, z důvodu slabé účasti se redakce rozhodla zrušit rubriku „Školní anketa“
Děkujeme za pochopení.

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

Ostatní aktivity

Poslední zvonění
Minulý pátek se na naší škole
uskutečnila tradiční středoškolská
aktivita „Poslední zvonění“. Při této
příležitosti jsme všichni mohli
v budově školy poznat studenty
čtvrtého ročníku, kteří byli zamaskováni pod množstvím převleků.
V tento den proběhlo i „pasování“
třeťáků na maturanty. Při tomto
rituálu byli studenti podrobeni těž-

ké sportovní zkoušce v plné palbě
vody s octem. Nutno podotknout,
že letošní maturanti byli na své
mladší kolegy poměrně hodní. Na
místo brodění v hromadách humusu a „kejdy“ neznámého složení,
čekala třeťáky jen branka a hokejka. No uvidíme, co si za rok připraví čerstvě pasovaní čtvrťáci.

Kulturní událost

Ples Školy
V pátek 3. března se uskutečnila
nejhonosnější akce, která se na
naší škole pravidelně odehrává.
Jednalo se o maturitní ples. Kromě
tradičního doprovodu kapely Picardi, malé i velké tomboly a šerpování si připravila maturitní třída i půlnoční překvapení. Letošní ples byl
opravdu báječný, byla zajištěna

skvělá organizace, zábava i dobrá
nálada všech zúčastněných. Aby
taky ne, když se jedná o tolik zlomový bod našich maturantů. Naše
redakce by byla velice ráda, pokud
by tato akce pokračovala takto velkolepým způsobem i nadále. Co je
přeci lepšího než zábava
v příjemném kolektivu, hudba, nád-

Významný den

Svátek práce nebo taky,
První máj, lásky čas…
si mnoho lidí spojuje se socialistickou propagandou bývalého režimu.
Historie tohoto svátku ale sahá
mnohem dál. V USA byl již v roce
1889 vyhlášen Svátek práce jako
oslava na paměť vypuknutí stávky
Chicagských dělníků. V naší zemi
se slavil první Svátek práce už roku
1890.
První květnový den je také tradičně
chápán jako svátek lásky a lidových oslav jara a plodnosti. Temné
síly poslední dubnové noci byly zapuzeny a vše bylo očištěno. Na návsích se právě jako symboly plodnosti, ale i na ochranu proti zlým

silám vztyčovaly vyzdobené májky
a kolem nich se tančilo a slavilo.
Tímto dnem také začal měsíc, kdy
naší předci nedoporučovali pořádat svatby.

herně oděné dámy a pánové
v padnoucích oblecích. Jen mám
trošku dojem, že letos byla pomyslná „laťka“ nastavena velice vysoko. No uvidíme, jaký bude ples
příští rok.

