
23. 11. -Novinářský den  
- Den fotografie 

 

Hlasujte do 15. listopadu  
pro nejlepší fotografii na adrese školních 

novin: skolninoviny.oasoslouny.cz 
 (Prázdniny - vybraná fotografie - login 

(registrace) - hlasování „my rating“) 
- 3 nejlepší autoři získají hodnotné ceny. 

                                ŘÍJEN 2012 

Co vás čeká v tomto čísle: 
Co se stalo (akce minulé) -  1. ročníky se seznamovaly 
                                          - pomáhali jsme na Mezinárodním dni seniorů 
                                          - soutěžili jsme v logice a v piškvorkách 
                                          - sportovali jsme– fotbal a plavání 
                                          - zdobili jsme a aranžovali 
Co nás čeká (akce budoucí) - pedagogická rada a rodičovská sdružení  
                                             - den otevřených dveří 
                                             - knihovna s otevřenou náručí 
Rozhovor s … Mgr. Radkou Novákovou 
Egyptský horoskop - znamení Osirise 
Nepište do šuplíku - Zdeněk Mahdalík, STR2 

Studenti, 
začaly nám první plískanice, proto se raději ukryjeme do tepla školních 
tříd a budeme nasávat všechna moudra, které nám naši učitelé touží pře-
dat. Pro povzbuzení tady máme pár pranostik: 
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. 
Jaký listopad, takový březen 



Co se stalo (akce minulé) 

V pátek 5. října se uskutečnilo poslední kolo 
adaptačního sezení pro první ročníky studijních 
oborů naší školy. Tentokrát se hrami a různými 
aktivitami mohli bavit studenti třídy VSP1. Cí-

lem celé akce bylo, aby se studenti poznali sami i navzájem, aby navázali 
tolik důležité sociální vztahy a aby se zároveň dobře pobavili. Nejen, že 
psali, ale i kreslili a hráli si. Na konci odcházeli bohatší o mnohé zážitky 
a o vědomí, že ti ostatní spolužáci už jim nejsou cizí.  

Adaptační odpoledne VSP1 

Logická olympiáda pořádaná Mensou proběhla na naší škole v týdnu od 
15. do 19. října 2012. Olympiády se zúčastnili dobrovolně studenti z 
tříd VSP2, STR2, STR3, MIE3, VSP4, STR4. Nejlépe z naší školy do-
padli: Tereza Benešová (VSP2), Pavel Pova (STR2),Marcela Hořčič-
ková (VSP4), Andrea Procházková (VSP4) a Jan Černý (STR2). 

Autor textu: Miluše Nováková 

Logická olympiáda 

Dne 1. října jsme jakožto studenti  měli tu 
čest se už druhým rokem zúčastnit Dne se-
niorů, který jako vždy probíhal ve Vrchlické-
ho divadle v Lounech.  Naše práce spočívala 
v uvádění hostů do sálu, pomocných pracech 
v zákulisí a Jára Židů se dokonce podílel  na 
uvádění celého odpoledního programu. Této 
akce se zúčastnili hosté z Německa, s kterými má Senior klub Louny 
dlouholetou spolupráci. Přítomen byl i starosta města Louny Radovan 
Šabata. Získali jsme opět cennou zkušenost a nakonec se show podařila 
stejně jako minulý rok. 

Text: Jana Koubková, VSP3 

Mezinárodní den seniorů  



Dne 10. října se v Podbořanech konalo okresní finále fotbalového 
Poháru Josefa Masopusta, kterého se zúčastnili tři nejlepší druž-
stva z okresu. Kromě našich studentů to byly školy Gymnázium a 
SOŠ Podbořany a Žatec. V silné konkurenci se naši kluci neztratili. 
V prvním zápase jsme remizovali 
s podbořanským týmem, ale měli 
jsme více ze hry a nebýt neproměně-
ných šancí, určitě bychom jasně vy-
hráli. Ve druhém utkání na nás na-
stoupilo žatecké družstvo nabité li-
govými hráči z Mostu. Nedostatek 
sil ve druhém po sobě hraném zápase 
nás stálo prohru, ale i tak to byl 
sympatický výkon. Všechny hráče bych rád pochválil za výkony i 
chování po celou dobu turnaje. 
Text:  Jakub Hnátek 

Pohár Josefa Masopusta, 10.10.2012 Podbořany 

Žákyně 1. ročníku oboru Aranžér vytvořily podzimní 
výzdobu do učeben odborného výcviku.  
Na balící papír si nakreslily draka, kterého podle 
své fantazie nazdobily. Pracovaly ve skupinách, pro-
to je každý drak jiný, liší se barvami a velikostí. 
Text: Radoská Ivona 

Podzimní výzdoba  

Dne 16.10.2012 se uskutečnil poprvé 
v historii  v Lounech plavecký maratón, 
kterého se zúčastnili i žáci naší školy. Po-
řadatelem byla Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením. 
Styl i délka dráhy záležela na schopnos-

tech každého plavce. Hlavním cílem dne bylo pokoření délky marató-
nu /42, 195 km/. , což se povedlo! Dokonce byla tato hranice překoná-
na! Za účasti mateřských , základních , středních škol a odpoledne i za 
pomoci veřejnosti bylo uplaváno 54 km! Na tomto výsledku se velkou 
měrou  podíleli naši žáci , kteří uplavali 10 800 metrů! 
 Všem děkujeme za vynikající sportovní výsledek a vzornou reprezen-
taci školy. 
Text: Mgr. Zabloudilová 

Plavecký maraton  



Turnaj v piškvorkách 
Během první poloviny října se na všech bu-
dovách naší školy sehrály turnaje v 
piškvorkách. Po dramatických zápasech se 
do okresního kola v Podbořanech probojo-
vali tito studenti: Jiří Rajlich z VSP3 
(kapitán družstva), Kristýna Mašková z 

VSP1, Jan Knoflíček z VSP1, Jaroslav Fux z EKL2 a Vladimír Bartoš, 
EKL2. Celý tým nás bude reprezentovat na půdě Gymnázia Podbořany 
dne 1. listopadu 2012 pod názvem PJETKA. Držíme palce!  

Za deštivého rána ve čtvrtek 1. listopa-
du 2012 se tým PJETKA ve složení 
Kristýna Mašková (VSP1), Jan Knof-
líček (VSP1), Jaroslav Fux (EKL2), 
Vladimír Bartoš (EKL2) a kapitán Jiří 
Rajlich (VSP3) vypravili na oblastní 
turnaj v piškvorkách na Gymnázium 
Podbořany. Ještě v autobusu přišel 
vhod čtverečkovaný papír, tužky a tak-
tika, kam s křížkem, kam s kolečkem. A rozcvičení přišlo vhod. 
V základní skupině, kde kromě PJETKY byly nalosovány další čtyři 
týmy a hrálo se systémem každý s každým, náš tým třikrát vyhrál a 
jednou remizoval. Do další části turnaje tedy PJETKA postoupila 
z prvního místa. Dále už „šlo do tuhého“, neboť zbylých osm týmů hrá-
lo systémem „pavouk“ a prohra znamenala konec v turnaji. Parta v čele 
s Jirkou první zápas vyhrála a poprvé v turnaji prohrála až v boji o po-
stup do finále a tedy i o postup do krajského kola. Útěchou jim byla 
výhra v souboji o třetí místo. Z Podbořan si PJETKA odvezla diplomy 
za bronzové umístění, drobné věcné dárky a hlavně spoustu zážitků. Za 

pár slov stojí také skutečnost, že 
Jaroslav Fux neprohrál ani jeden zá-
pas (a hrál celkem čtrnáctkrát!) a 
dokonce v jednom souboji utrhl re-
kord – podařilo se mu získat ne pět, 
ale sedm křížků v řadě  . 
Celé PJETCE gratuluji k úspěchu při 
prvním soutěžení a děkuji za vzornou 
reprezentaci. 
Text: Jana Milková  

...a jak to dopadlo? 



Paní knihovnice, Mgr. Věra Neubertová, všem vzkazuje, že je v provozu 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA 

Kde: budova OA, přízemí – naproti hlavnímu vchodu 

Kdy: každý čtvrtek od 7:00 do 7:30 hodin 
Knihy všem studentům půjčí zdarma, a to maximálně 2 knihy na 3 týdny. 

  Co nás čeká (akce budoucí)            
14. listopadu - Den otevřených dveří 

14. listopadu - pedagogická rada 

19. listopadu - třídní schůzky - Osvoboditelů 380 (16 - 18 h) 

20. listopadu - třídní schůzky - Osvoboditelů 497, Postoloprtská (16 - 18h) 

23. listopadu - Novinářský den 

Rozhovor s… Mgr. Radkou Novákovou 

Jak trávíte volný čas?  Nemám volný čas, mám 2 děti, 2 psy, velkou 
zahradu, školu, spoustu studentů a taichi. 

Váš oblíbený podnik? Merlot. 

Vaše oblíbené zvíře? Pes a slepice. 

Jakou máte oblíbenou barvu? Modrou a bílou. 

A co oblíbené pití? Ranní káva, čaj a víno 
(červené) 

Jaké jíte oblíbené jídlo? Těstoviny na jakýkoliv způsob, losos 

Váš oblíbený/á  herec/čka? Meryl Streep, Colin Firth. 

Máte oblíbený film? Vzpomínky na Afriku, Láska nebeská, Králova 
řeč. 

Kde nejčastěji nakupujete?  Přes internet. 

Jaká je hudba Vašeho srdce? Sade, Norah Jones, Imelda May. 



Egyptský horoskop                                  

Znamení Osirise   (21.10. – 25.11.) 

Egyptský bůh Osiris byl bohem podsvětí a vegetace. 
Nejčastěji bývá zpodobňován s korunou, žezlem a 
důtkami. Symbolizoval nevyčerpatelnost přírody. 
Manželkou mu byla jeho sestra – bohyně Isis. 

Nositelé tohoto znamení jsou lidé s velmi bystrým 
uvažováním, jsou inteligentní, aktivní a nesmírně 
zvídaví. Vždy chtějí věcem přijít na kloub, nelitují 
jakékoliv námahy, jen aby se dozvěděli vše, co po-
třebují. V zaměstnání jsou stejně úspěšní jako 
v každodenním životě, mají vynikající talent rozpoznat vhodnou příle-
žitost. Chtějí být dokonalía dokonalí musíte být i Vy. Jsou vel-
mi náročnými partnery, neodpustí Vám ani malé selhání, natož nějakou 
chybu. Těžko odhadnete jejich chování, jsou poměr-
ně nevypočitatelní. Jsou to ale přitažlivé a originální bytosti. K jejich 
typickým charakterovým rysům patří příklon ke všemu záhadnému a 
mystickému. Chráněnci boha Osirise bývajífyzicky zdatní, dobře sná-
šejí jakoukoliv námahu. 

Obecná rada znamení Osirise: Nezapomínejte, že nikdo není dokonalý. 
Život je o toleranci. 

Nepište do šuplíku 
Autor: Zdeněk Mahdalík, STR2 

Ty jsi má láska, ty jsi můj svět, 
to nemůže vyjádřit těchto pár vět. 
Jak moc tě miluji, jak tě mám rád, 
celý svůj život chtěl bych ti dát. 
Nikdy už tě neopustím, to mi můžeš vě-
řit, 
ty jsi ta, které chci své srdce svěřit. 
Moje srdíčko bije jen pro tebe, 
ze všeho toho štěstí mě příjemně zebe. 
Děkuji za to, že jsi tu se mnou, 
život je zázrakem takto ve dvou. 
Posílám pusinku a velké pohlazení, 
Tvůj miláček, co u Tebe zrovna není. 

Kdo je ta dáma? 
Vždy vedle mě stojí… 
Jíž každý se bojí… 
Kdo je ta dáma? 
Kráčí dál se mnou… 
Dnem i nocí temnou… 
Kdo je ta dáma? 
Co se mnou si lehá… 
Jak pes za mnou běhá… 
Kdo je ta dáma? 
Tichá a věrná… 
Úlisně vtěrná… 
Kdo je ta dáma? 
Co dělá, že nic… 
Co chce pořád víc… 


