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Studenti, 
právě nám skončilo první pololetí - snad pro všechny úspěšně, a školní rok se přehoupl 
do své druhé půle. Během jarních prázdnin si odpočineme a pak už musíme zabrat, 
abychom v červnu mohli sklízet „ovoce“. 

Co vás čeká v tomto čísle: 
Co se stalo (akce minulé) - šili jsme panenky pro UNICEF 
                                          - lyžovali jsme v Prkenném dole 
                                          - plesali jsme na maturitním plese VSP4, STR4                                                   

Co nás čeká (akce budoucí) - jarní prázdniny, den otevřených dveří,... 
Indiánský horoskop -  Vydra 
 

Křížovka o ceny - Antičtí bohové 

Pro studenty 4. ročníků byl zveřejněn  
 

MATURITNÍ KALENDÁŘ 

Držíme palce!!! 

_______________________________________________________________________________________________



 Co se stalo (akce minulé) 

Panenky pro UNICEF  

Žákyně 2. a 3. ročníku oboru KREJČÍ a ŠITÍ ODĚVŮ 
ušily 35 látkových panenek pro organizaci UNICEF. 

Každá panenka má svůj rodný list – jméno, měsíc a rok 
narození (ušití), občanství, 
výšku, barvu vlasů, očí a údaje 

o tvůrci panenky – jméno, příjmení, adresu školy a e-mail. 

Po jejich vydražení budou získané prostředky použity pro 
dobrou věc ( léky, potraviny, balená voda, lékařská pé-
če,  školní potřeby…). Každá z děvčat svým dílem přispěla 
pro pomoc potřebným. 

Pomáhaly UOV Radoská Ivona, Ertlová Marie, Horová Jitka 

Druhý lednový týden se žáci naší školy zúčastnili lyžařského výcviku v Prkenném do-
le u Žacléře. Počasí nám přálo, a tak jsme měli celý týden dost sněhu na to, aby si 
všichni přišli na své. Rádi bychom pochválili všechny začátečníky, a to jak lyžaře, 
tak prknaře�, za skvělé zvládnutí náročných a bolestivých základů jízdy na čemko-
liv. Pokročilé sjezdaře pochválíme za zodpovědné chování na svahu a všechny za 
vzornou reprezentaci školy po celý kurz. Doufejme, že se o lyžařský výcvik do příš-
tího roku zvedne zájem a pojede ještě více žáků. Poděkování patří i našemu nadač-
nímu fondu, který nám sportovně zpříjemnil odpočinkový den. 

Text: Jakub Hnátek 

Lyžařský kurz (12. 1.—18. 1.)  



V sobotu 19. ledna se v Dělnickém domě v Cítoli-
bech konal maturitní ples tříd VSP4 a STR4.  Po 
předtančení mažoretek, obvyklé polonéze, šerpo-
vání, přípitcích a sólech se všichni výborně bavili. 
Před půlnocí přišlo zpestření v podobě tanečního 
páru z TK Luna a o půlnoci konečně nadešel čas 
pro půlnoční překvapení – maturanti si nacvičili 
taneční číslo v čele se Šmoulinkou Járou, nechy-
běl ani Justin Bieber. Ples nakonec zakončila dis-
kotéka. 

Tady jsou reakce samotných maturantů: 
 

•   „Všichni se náramně bavili. Vše dopadlo, jak mělo a možná i lépe. Byla to skvělá 
akce, klidně bych ji zopakoovala.“ 

•   „Celý maturitní ples byl jeden velký zážitel. Na tento den nikdy nezapomenu. 
Moc jsem si ho užila.“ 

•   „Můj nejhezčí zážitek byl ten, když jsem si kráčela pro šerpu. “ 

•   „Z toho ječení jsem přišla o hlas.“ 

•   „Celý maturák byl naprosto skvělý. Poprvé jsem měla pocit, že jsme jedna třída. 
Podle mého názoru nás maturitní ples dal všechny dohromady.“ 

•   „Půlnoční překvapení bylo nejlepší. Hrozně jsem si to užila!  Celý maturák se nám 
moc povedl.“ 

•   „Na maturitním večírku se mi nejvíce líbila polonéza a šerpování. Byl to úžasný 
pocit jít po červeném 
koberci.“ 

•   „Mám hodně zážit-
ků, ale ten jenlepší je 
to, že jsme končili ve 
4 ráno na plese, šli 
jsme na bar a pak na 
další. Domů jsem se 
dostala druhý den od-
poledne.  Bylo mi fajn, 
je škoda, že je to jen 
jednou za život.“ 

Maturitní ples STR4, VSP4  



 

Vydra   (20. 1. – 18. 2.) 
Indiáni považovali vydru za velmi hravé a svým způsobem i roztomilé zvíře. Byl to symbol něče-
ho nového, změny k lepšímu. V mnoha mýtech vystupovala vydra jako by-
tost se schopností zahnat obavy a strasti. Přinášela naději a sílu pokračo-
vat v započaté cestě. Na poutích bájných hrdinů se objevovala jako prů-
vodce a poutníkův pomocník.  
  Díky optimismu a životnímu nadšení zvládají lidé zrození v totemu Vydry 
existenční trampoty neobyčejně lehce. To, co jeden vidí jako svízel nebo 
těžkost, chápe Vydra jako výzvu, hru. Ke všemu přistupuje s humorem, 
dokáže podržet i v těch nejhorších chvílích. Proto jsou ve společnosti veli-
ce oblíbení. Mívají hodně přátel, jsou to dobří společníci. Lehce se skamarádí.  
  Lidé narození v tomto znamení bývají nadaní, vynikají aktivitou, pracovitostí, mají neobyčej-
ný smysl pro spravedlnost. Pokud cítí nějaké příkoří, neváhají okamžitě zasáhnout a pomůžou 
tomu, kdo je podle nich v právu, pomůžou slabšímu proti převaze. Nejednou mívají nápady, je-
jichž realizace končí nejdál někde v polovině, většinou jsou schopni udělat jen první krok. Je-
jich představy a plány jsou většinou reálné jen v jejich fantazii. Neumí rozlišit utopii od usku-
tečnitelných vizí. Pak potřebují někoho, kdo by je podržel "na zemi".  Z toho vyplývá i určitá 
nestálost, zásadní věci neumí brát příliš vážně. 
Dejte si pozor, Vydry bývají dobrými kamarády, ale díky jejich přelétavé povaze můžou společ-
nost, ke které se hlásí, změnit ze dne na den. Pokud jim něco přestane vyhovovat nebo se cítí 
být příliš svázáni, prostě zapomenou a přidají se jinam.  
  Podobně je to i v partnerském soužití. Neobejdou se bez volnosti, neumí se usadit. Potřebují 
druha, který by jim vycházel vstříc a který by se toulal a poznával nové s nimi. Vydra prostě 
není příliš domácký typ.  

Indiánský horoskop                                  

  Co nás čeká (akce budoucí)            

1 Zeus a Venuše  

2 Héra b Aesculapius  

3 Apollon c Neptun  

4 Ares d Apollo  

5 Artemis e Juno  

6 Pallas Athéna f Jupiter  

7 Afrodita g Mars  

8 Poseidon h Minerva  
9 Asklepios i Diana  

Křížovka - Antičtí bohové           Autorka: J. Kuhnová 

Přiřaďte k řeckým bohům jejich řím-
ské, respektive latinské jméno. 

 
Řešení pošlete na e-mail:  

karfikova@oasoslouny.cz nebo doneste 
do kabinetu p. Karfíkové do 28. února. 

Tři vylosované čeká odměna!!! 

 
8. února – Masopust se Stacionářem Louny 
(STR2) 
11. – 17. února – jarní prázdniny 
14. února - sv. Valentýn 
19. února – přednáška o EU (VSP1) 
20. února – den otevřených dveří 

1. února – pololetní prázdniny 
4. února – okresní kolo olympiády ve španělšti-
ně (Ústí nad Labem) 
6. února – den netradičních jazyků 
7. února – školní kolo v grafických předmětech 
– Romeo a Julie – divadlo Ty-Já-Tr 
– okresní kolo v českém jazyce (Žatec) 


