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Milí studenti, 
konečně se ochladilo a vypadá to, že paní Zima konečně zavítá i k nám. 
V tomto čase adventním si najděte chvilku na své blízké a zkuste jim 
něčím udělat radost - ať už dárečkem nebo milým slovem.  
Uvidíte, že to potěší nejen je, ale i Vás.   

Co vás čeká v tomto čísle: 
Co se stalo (akce minulé) -  Novinářský den - vy jste fotili a my  
                                             jsme odměňovali 
                                         - pomáhali jste ve Stacionáři 
                                         - zajímali jste se o normalizaci  
                                                - Jeden svět na školách          

Co nás čeká (akce budoucí) - budete pomáhat nakaženým HIV 
                                                  - akce Červená stužka 
 

Egyptský horoskop - bůh Anubis 
 

Místo rozhovoru - zeměpisná křížovka o ceny 

Vyhlašujeme anketu o nejhezčí gauče, sedačky, sedáky,… 
pro 1. patro budovy Osvoboditelů 380 u informační tabule. 
Vyberte, vyjádřete se na webových stránkách školních novin: 

                                                        
  

2) 3) 1) 

4) 5) 



Co se stalo (akce minulé) 

V pátek 23. listopadu proběhl v aule Osvoboditelů 380 pro žáky 
studijních oborů Novinářský den. Tentokrát naši školu navští-
vil  David Doležal, lounský fotograf, který studentům přednášel o 
základech fotografování - čím, jak, co a za jakých podmínek foto-
grafovat. Zároveň byly vyhlášeny výsledky fotografické soutěže - 
jednotlivé snímky p. Doležal také zhodnotil. 

Reakce studentů EKL2 na Novinářský den: 
- dozvěděli jsme se nové věci, např. jak nastavit fotoaparát nebo 
druhy zaostření 
- přednáška by příště mohla být stručnější, ale podrobnější 
- akce byla určitě přínosná, podobných by mohlo být víc 
- ode dneška budu všude s sebou nosit foťák, abych mohla fotit 
kytičky a lidem říct "něco" svými fotkami 
  
Výsledky soutěže Nejlepší  prázdninová fotografie: 
1. místo - Romana Spišáková, EKL4 - průměr 
hlasů 3,14              » 
2. místo - Lukáš Javůrek, VSP3 - 2,39  

« 
 
 
 
 
 

3. místo - Martin Cíl, VSP2 - 2,02      » 
4. místo - Aneta Kučerová, OAK4 - 2 
5. místo - Jitka Nehybová, EKL3 - 2 
6. místo - Matěj Kočí, OAK4 - 1,9 
7. místo - Jana Koubková, VSP3 - 1,83 
8. místo - Lída Kreslová, VSP4 - 1,78 
9. místo - Jan Habrda, STR2 - 1,5 
10. místo - Ivana Targošová, VSP1 - 1,38 
11. místo - Lukáš Ševčík, VSP1 - 1,33 
12. místo - Aneta Hajná, EKL1 - 1,22 
13. místo - Kristýna Šebková, VSP1 - 1,18 
14. místo - Luboš Osúch, STR1 - 1 

Novinářský den - Den fotografie  



Ve středu 28. 11. se třída VSP2  vydala do Stacionáře v Lounech, aby 
pomohla s výrobou adventních dekorací. Tyto výrobky budou posléze 
prodávány na lounských adventních trzích, výtěžek z prodeje pokryje 
náklady na další akce Stacionáře. Díky dlouholeté spolupráci se Stacio-
nářem v Lounech se naši studenti seznamují s charitativní činností a 
velmi aktivně se do ní zapojují.  

Příprava na advent ve Stacionáři 

Projekt Jeden svět na školách v naší škole 
téměř zdomácněl. Ve čtvrtek 29. 11. se studen-

ti VSP3, STR3 a MIE3 zúčastnili promítání filmu týkajícího se 
normalizace, tedy 70. a 80. let 20. století. Promítání doplnila bese-
da s bývalou učitelkou naší školy PhDr. Jiřinou Krausovou, která ob-
dobí normalizace zažila a dokázala o něm poutavě vyprávět. Každá 
připomínka této doby je pro současné studenty velkým poučením.  

Jeden svět na školách 

Co nás čeká (akce budoucí)            

5. prosince - Olympiáda z ČJ, od 12 do 14 hodin v učebně č. 17 
11. prosince - Studentské prezidentské volby 
20. prosince - sportovní den - fotbal ve sportovní hale 
                           - OA - soutěžní den 
21. prosince - ředitelské volno 
22. 12. - 2. 1. - vánoční prázdniny 

Červená stužka je název preventivně informační akce spojené s veřej-
nou sbírkou. 
Naše škola se této akce zúčastní 3. 12. 2012 ( OAK 2, OAK 3, OAK 
4, EKL 2, EKL 3, EKL 4). Dvojice vybraných žáků budou informovat 
občany o onemocnění AIDS a předávat informační materiály. Zároveň 
jim budou nabízet odznak červené stužky, která je symbolem solidari-
ty s infikovaným virem HIV. Cena odznaku je nejméně 20,- Kč. Finanč-
ní výtěžek bude použit k zajištění provozu a preventivní činnosti České 
společnosti AIDS pomoc, o. s. a Domu světla. 
M. Jakešová 

Červená stužka  



Egyptský horoskop                                  

Anubis (26. 11. – 28. 12.) 
  Anubis je bůh s hlavou psa, který se účastní pohřebních rituálů. Přisuzuje 
se mu umění balzamovat těla zemřelých. Tento bůh má navíc úlohu převadě-
če duší z jasného dne do bran posvátných míst 
  Tito odvážní lidé milují každou činnost, která je spojená s rizikem. Touží 
po životě (i po lásce) plné dobrodružství a vzrušení.  
  Milují svět, ve kterém se stále něco děje, a proto je kolem nich stále ruš-
no. Mají nezávislou povahu a velká síla těchto jedinců spočívá v 
optimismu a jejich schopnosti nadchnout se. Většinou se již ve 
velmi raném věku postaví na vlastní nohy. Mohou se jevit jako leh-
komyslní, ale přesně vědí, co chtějí. Lidé, kteří se k nim chtějí 
připojit, musí mít jejich tempo. Poněkud předbíhají svoji dobu a 
pohrdají zažitými konvencemi.  
   Neradi se o něj nechávají okrádat zbytečnou či nudnou prací. 
Jen velmi těžko se přemáhají a podřizují druhým. Neumí po-
slouchat, ale sami vyžadují téměř slepou poslušnost. Nositelé to-
hoto boha velmi rádi cestují a s oblibou vykonávají sporty, které 
mohou provozovat v přírodě. Jsou to romantičtí a vášniví partneři. Ve 
svých citech a úmyslech jsou čestní a otevření. Věří v lásku i přátelství 
trvající léta i poté, co poznali hořké zkušenosti.  

Křížovka                 (autorka: Mgr. J. Kuhnová) 
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Legenda:     

1 - největší moře   

2 - moře u Střední Ameriky  

3 - největší oceán   

4 - největší kontinent   

5 - hlavní město Velké Británie 

6 - největší ostrov   

7 - stát v Jižní Americe  

8 - největší poušť   

9 - nejdelší řeka   
10 - nejhlubší jezero   

11 - část kontinentu   

12 - nejvýše položené místo  

13 - nejníže položené místo  

14 - nejmenší světadíl  

15 - největší světadíl   

Vyluštěnou tajenku pošlete na e-mail: skolninoviny@sostlouny.cz nebo ji 
podepsanou doneste do kabinetu Mgr. Karfíkové.  

Na 3 vylosované čekají odměny!!! 


