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Vítejte na stránkách časopisu
Soukromák.
Co v tomto čísle najdete?

Nejdůležitější body:

• Rohrbach – Rakousko
• LZV Železná Ruda
• Evropský parlament

Milí čtenáři,
dozvíte se zde o našich školních akcích , které proběhly
v uplynulém měsíci.
Třída sekunda
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Rohrbach – Rakousko

Dne 16. 1. 2013 jsme se účastnili zájezdu do Rakouska. Po příjezdu
do města Rohrbach, které jsme si
tentýž den prohlédli, jsme ještě navštívili muzeum tkanin a hudby.
Druhý den ráno jsme byli plní nadšení
z příjemných a vřelých hostitelů,
kteří nás ubytovávali. Poté jsme jeli
do Lince navštívit vyhlášené muzeum
budoucnosti (Ars Electronica Center).
Zde jsme si pošli celé muzeum a
viděli nevídané věci. Večer jsme se
opět navrátili ke svým hostitelským
rodinám. Poslední den jsme šli
do zajímavého muzea s očními
klamy, přímo v Rohrbachu.

Naší návštěvu Rakouska jsme zakončili ukázkou vyučování a měli možnost dozvědět se více
o jejich výuce. 18 .1. se konal den otevřených
dveří, kde jsme také reprezentovali naší školu
a naše přátelské vztahy jsme upevnili pečením
lívanců a hrami. Výlet byl velice povedený
a neváhala bych jet znovu. Z hlediska jazyku
jsme se určitě posunuli dál. Už se těšíme,
až přijedou zase oni k nám a ukážeme jim něco
z české kultury.

Zuzka Homolová, kvarta
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Lyžařský výcvik

Odjezd na letošní lyžařský výcvik,
kterého se účastnili žáci primy,
sekundy a tercie, byl naplánován
na neděli 6.1.2013. Sraz byl
v 12.45 na parkovišti u naší školy.
Po naložení zavazadel jsme odjeli
autobusem do Železné Rudy.
Po příjezdu do hotelu Engadin
jsme byli rozřazeni na pokoje
a zjistili jsme, že na sjezdovce
není téměř žádný sníh. Proto došlo
na náhradní plán a v pondělí jsme
vyrazili na sjezdovku “Nad nádražím“. Zde jsme byli rozděleni do tří
družstev: snowborďáci (p. u. Dvořák J. ), méně pokročilí (p. u. Samec) a pokročilí (p. u. Mach).
Následující tři dny jsme lyžovali v
lyžařském středisku Špičák,
kde jsme měli na výběr sjezdovky
různých náročností.
V pátek jsme se opět vrátili na

Nádraží a odpoledne se šlo do Rudy.
Po celou dobu pobytu nám dobře vařili
a pokud měl někdo chuť, mohl si dát i
pizzu. V sobotu 12.1. jsme se vrátili kolem 13 hodiny zpět do Tábora. Celý kurz
dopadl dobře, hlavně bez zranění ve
vlastních řadách. Počasí mohlo být sice
lepší, ale přesto jsme si to užili.

Petr Milichovský- Sekunda
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Evropský parlament

„The art of an idea“
Motto evropského parlamentu mládeže - místo, kde se můžete vyjádřit, říct, co si myslíte, co máte
na srdci. Nejde ani tak o jazykovou
vybavenost, spíš než o otevření
své mysli.
EYP je jedna z největších
neziskových organizací pro studenty z celé Evropy, která podporuje demokratické hodnoty a zvyšuje podvědomí o evropské politice.
Ve dnech od 22.11 do 25.11. se

v Litomyšli konalo IX. České fórum
Evropského parlamentu mládeže,
kam se sjeli mladí lidé z ČR i
z Evropy.
Po příjezdu nás ubytovali a akce

byla zahájena otevíracím
ceremoniálem ředitelkou EYP.
Hned poté začala první část programu – „teambuilding“. Byla to
část, kde se všichni delegáti rozdělili do svých pracovních skupin,
a v týmech jsme hráli hry,
při kterých jsme se seznamovali a
naučili se spolu komunikovat.
Tato část trvala celé čtvrteční
odpoledne a kus následujícího
dne.

Po „teambuilding“ následovala
„comitte work“, kde každý tým
pracoval na svém tématu – debatoval o daných problémech, vymýšlel řešení, podával návrhy.
To byl podklad pro vytvoření
rezolucí, které se přednášely
na valném shromáždění. „Comitte
work“ trvala asi dva dny. Já osobně jsem byla ve skupině, kde tématem byla korupce, organizovaný
zločin a praní špinavých peněz.
Náplní posledního dne bylo valné
shromáždění, kde každá skupina
přednesla své rezoluce a následně
je obhajovala. Ostatní týmy měli
možnost se k různým tezím
vyjádřit. Nakonec se hlasovalo,

jestli návrh bude přijat nebo ne.
K tomuto oficiálnímu programu
jsme měli i doprovodné akce,
jako společné večeře, bowling aj.,
kde jsme se mohli lépe seznámit
s ostatními delegáty. Dokonce

jsme se účastnili přednášky
europoslance Ing. Oldřicha Vlasáka. Celkově bych shrnula účast na
této akci jako nezapomenutelnou
zkušenost. Nejenže jsme měli
možnost mluvit několik dní
v anglickém jazyce, ale mohli jsme
se i vyjádřit, říci své názory, diskutovat o vážných politických, demokratických i morálních problémech
a také jsme se potkali se spoustou
inspirativních lidí z různých koutů
Evropy.

Kateřina Bělohlavová, kvinta
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