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Obsluhovali jsme vládu České 

republiky! 

Dne 19. 10. 2015 proběhlo na Krajském úřadě Ústeckého kraje 

výjezdní zasedání vlády ČR.  

 

Žáci a učitelé z naší školy připravili chutné občerstvení pro členy vlády a 

jejich doprovod, dále pro krajské zastupitele a další hosty (celkem asi pro 

250 osob). Catering byl velmi náročný na přípravu i realizaci, např. obsluha 

probíhala současně v šesti sálech KÚ ÚK. Naše škola sklidila zasloužený 

úspěch a uznání. 

 



Návštěva Muzea romské 
kultury v Brně 

 

V rámci probíhajícího projektu Poznáním k přátelství, jehož cílem je 

přiblížit žákům základních a středních škol kulturu menšin žijících v 

České republice, jsme 7. 10. 2015 odjeli na exkurzi do Muzea romské 

kultury v Brně. 

 

Zastoupena byla všechna výuková střediska naší školy, 

včetně  střediska  základní školy. Po náročné cestě nás v Muzeu čekala 

prohlídka stálé expozice a tematický program. Stálá expozice je rozdělena 

do 6 sálů a mapuje příběh Romů od počátku - tedy pravlasti Indie až po 

současné postavení Romů prezentované v médiích.  Expozice má moderní 

charakter, na rozdíl od klasických muzeí se snaží o větší zapojení 

návštěvníka do prohlídky. 

 



AR JUNIOR 2015 – vítězíme v celostátní 
odborné soutěži oboru Aranžér! 

 

 

Soutěž proběhla ve dnech 22. 10. - 23. 10. 2015 v Českých 

Budějovicích za účasti zástupců 17 škol z celé České republiky. V 

kategorii Maketa s motivem 50. výročí Večerníčku zvítězila s velkým 

náskokem Míša Kolmanová. 

Stříbrné medaile si vezou Adriana Kepyčová a  Nicola Vančurová za 

vytvoření interaktivní knihy v disciplíně „Děti dětem“. V kategorii Plakát na 

téma 750. výročí založení Českých Budějovic získala bronz Katka 

Petrážová. Ani v ostatních disciplínách se žáci naší koly neztratili – 

v soutěži Úprava stolu pro dvě osoby na téma „Zásnubní hostina“ 

vybojovala Naďa Frankovičová pěkné 6. místo. Všechny žákyně studují ve 

třídě 2A/PR. Poděkování a blahopřání patří nejen našim úspěšným 

žákyním, ale také odborným učitelům, kteří žáky na tuto soutěž připravovali 

– Mgr. Markétě Rampouchové, Janě Kubíčkové a Ludmile Krškové. 

Děkujeme, jsme na vás pyšní. 
 

 

 

 



 

Uklízíme svět.. 

 

Dne 17. září proběhl úklid Střížovického vrchu. Všichni dobrovolní 

žáci z různých škol se mohli zúčastnit od 16:00 hodin a poklidit s námi 

nepořádek. 

 

Pro někoho není důležité místo, které mnozí z nás znají 

jako kopec, na němž je vysílač, díky kterému nám pěkně 

hraje telka. My, kteří jsme se rozhodli s paní učitelkou 

Mazourovou něco udělat pro naše prostředí, jsme zjistili, 

že je to krásné místo, kde se nachází rybník, plno 

cestiček pro romantiky a dokonce i hospůdka. Z vrchu se 

můžete kochat pohledem na České středohoří, zejména 

vrcholy, jako jsou Milešovka nebo Kletečná. 

 



HOROSKOPY 2015 

     Štír 
Rok 2015 ukazuje na novou fázi vašeho života, milí Štíři. V posledních dvou letech jste 

byli podrobováni zkouškám zralosti. Patrně se nejednalo o jednoduché období. Planeta 

Saturn procházela vaším znamením od října 2012 do prosince 2014. Saturn testoval 

vaše limity. Pokud jste před překážkami neutíkali, postavili jste se jim, pochopili jejich 

smysl, pak se vám patrně dostalo odměny ve formě povýšení v práci, nových zakázek 

v podnikání a zlepšení majetkových poměrů. 

   Střelec 
Koncem prosince roku 2014 se Saturn po 29 letech vrátil do vašeho znamení, milí 

Střelci. Saturn, planeta spravedlnosti, disciplíny, odpovědnosti a pořádku, se ve vašem 

znamení zdrží s přestávkami až do prosince 2017. V tomto období bude testovat 

odolnost vašeho charakteru. Tato konstelace ukazuje na konec jednoho cyklu vašeho 

života a počátek nové fáze. 

 

 



Pro volnou chvíli… 
Tajenka ………………………….. 

 

 



Vtípky 

 

 
 

 

Na rodičovském sdružení:  

A nezlepšil se náhodou můj syn? 

Ale jistě, váš podpis již falšuje daleko lépe... 



Bude se konat 

10.11. Den Poezie 

                               2.12. projekt Poznáním k přátelství 

    9.12. Projekt Drogy 
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