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Víte, že... Víte, že... Víte, že... Víte, že...
Víte, že... Evropská unie se rozhodla bojovat s nadváhou a obezitou
školáků. Hodlá změnit jejich stravovací návyky. Podle statistik, které má
k dispozici Evropská komise, trpí ve 27 členských zemích 22 milionů
dětí nadváhou, a 5 milionů je dokonce postiženo obezitou. Školáci
budou dostávat vitaminovou dávku zdarma.

Víte, že... Rodiče, kteří řeší problémy se svými dětmi, se nemusejí
spoléhat pouze na sebe a své okolí. Pokud se dostanou do situace, kdy
cítí, že nejsou schopni zvládnout situaci bez odborné rady, mohou využít
Rodičovské linky 840 111 234 .Linka nabízí poradenství i pro učitele.

Víte, že...Učitelé přicházejí s neobvyklým nápadem, jak napravit

APSALI AŠI STUDETI...

Voda, voda, samá voda…
Brzo ráno pražské nádraží,zdlouhavé cestování a
nakonec nádherné vltavské meandry. Únava z cesty
najednou opadla. Dostali jsme rychlokurz od Matouše,
byli „hozeni“ do vody a ,,šup“, už jsme jeli jako o
závod. Jemný déšť a chlad nás nerozhodil - to jsme
ještě nevěděli, že je to nejhezčí den našich „vodních
hrátek“, co se týká počasí.
U Soumarského mostu jsme se utábořili a rozdělali
oheň. Na večeři jsme se podíleli všichni holky začalo
krájeli, loupali a míchali, kluci se snažili v dešti udržet
oheň a suché dřevo. Poté se hrálo na kytary …
Od Vyššího Brodu přestala být Vltava klidnou. Díky
velkým srážkám řeka byla velmi živá oproti jiným
rokům, takže občas zaskočila i staré mořské vlky, ale
všichni si to moc užili! K večeru třetí den jsme dojeli do
kempu Rožmberk. Stavěli jsme promočené stany, všude
voda a voda… Jediné suché místo na Šumavě bylo snad
na toaletách, i tak vypadala šumavská vodní romantika.
Samá voda…
Druhý den jsme vyrazili směr Český Krumlov. Čekali
nás nejnáročnější jezy a pokračovali po řece do Zlaté
Koruny. Po hrůzostrašné noci byla nálada výborná a
všichni jsme si z toho nakonec dělali srandu. Točící
divadlo, zámek ,muzeum a staré domy - to vše se nám
líbilo, ale i z vodáckého hlediska to byla
nejatraktivnější část. Po cestě nám nestačilo jezdit jezy
na lodích, tak jsme je sjížděli po vestách, byl to větší
adrenalin.
Poslední den nás čekalo ještě 25 km vody k vlaku, což
pro některé byl problém, ale opět to díky ostatním
zvládli. Voda nás dala tenkrát dohromady.
SlaBiKa

Matematická

úloha:

Maminka je dnes o 21 let starší než její dítě. Za 6
let bude dítě 5x mladší než maminka.
Otázka: Kde je tatínek ?

Řešení na druhé straně..

problémové žáky. Chtějí je na čas vyloučit ze školy, plánují zabavování
mobilů a rádi by pro sebe získali i status veřejného činitele. O
nápadech, se kterými se na ministerstvo školství obrátila asociace
učitelů informovaly jako první H a aše Želva..

Víte, že... Budoucím studentům vysokých škol, současným
středoškolákům a výchovným poradcům se otevírá nová šance, jak
vybrat správné studium. a konci října bude zahájen provoz nového
expertního systému avigátorka.cz pro výběr oboru vysoké školy a
zároveň porovnání jednotlivých fakult.

Víte, že... Ministr školství Liška prosadil v Senátu zákon, který vychází
vstříc nadaným dětem, ty by mohly do školy o rok dřív. Ministr školství
Liška prosadil v Senátu zákon, který vychází vstříc nadaným dětem, ty
by mohly do školy o rok dřív.

Víte, že... Ministerstvo školství připravuje materiál, který má učitelům
usnadnit výuku dějepisu. Důraz se má nově klást hlavně na souvislosti a
moderní dějiny. Děti se mají dovídat, v jaké atmosféře žili jejich rodiče
a prarodič - žáci pochopí jaké důsledky měl pád komunistických
režimů, na jakých základech se tvořila EU ...

Omlouvám se, zakládám kapelu a ...

APSALI AŠI STUDETI...

AKTUÁLĚ - M A T U R I T  Í

MODEL :

ová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné
(státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí
HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS
úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
In many countries in the world celebration of Christmas is the
most important time of the year and itis impossible to forget that Zavedení společné části nové maturitní zkoušky proběhne ve
Christmas is coming.
dvou fázích:
Everything around us becomes covered with millions of lighting v letech 2010 a 2011 tzv. náběhová fáze,
bulbs, shiny decorations and Christmas ornaments, especially a
od roku 2012 konečná podoba maturity.
Christmas tree. Probably the most famous Christmas decoration
tradition is held every year in ew York City´s Rockefeller
Center.The tree there is 100 feet high and decorated with more
than 25 000 lights. In Washington, the official national
Christmas tree is surrounded by smaller trees, each representing
one of the 50 states. Amazing, isn´t it?
Christmas time brings us a lot of things to do – one of them is
preparing GOOD FOOD! Particulary confectionery baking is
important at this time! We make many variations of different
tastes. We stuff our mouths with them and enjoy their great taste!
ext to that, there are other traditions to be hold concerning
food in Christmas time. The most important meal, which is
served on 24th December, is fish soup and fried carp with potato
salad. However, many people don´t eat carp because it has
bones.They are little and sometimes dangerous!!! They can stab
in your throat!!!
Regarding the food and Christmas day, it is another tradition to
be starving the whole day. Many people believe that if they don´t
eat all day they will see a golden piglet.
This time is special also because we have the chance to see our
relatives and talk about everything what has happened during
the year. We always try to think out perfect gifts for those we
love, watch fairy tales on Tv, starve all day and try to have no
stress. The sweet smell of confectioneries and cinnamon is all
around…
This is the part of Christmas which will never be forgotten, the
part that we´re looking forward to!

Klíčovou součástí přípravy nové maturitní zkoušky je
generální zkouška její společné části v roce 2009.

Merry Christmas to everyone!
Lucka L.

------- EPLACEÁ IZERCE -----------Kurz autoškoly přímo ve vaší škole a po vyučování !
Levně. Rychle. Bezpečně na vozidle Škoda Fabia.

------------- Volejte 777 8181 77 ------ ------Řešení matematické ůlohy:

Vychází pro vnitřní potřebu SSOŠ a SOU Bean s.r.o., vlastním
tiskem, tiráž - v počtu libovolném, ve spisovné češtině, až na
některé účelové výjimky... Časopis je kromě tisku a systému
"předej ho dál", také na školních internetových stránkách ve
formátu PDF.
Redakční rada: SlaBiKa a jim podobní studenti, Mgr.Jan
Kuropčák a Ing.Cyril Kotulič.

