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Čtenáři sobě! Utvářejte vlastní noviny a pište o tom, co vás opravdu zajímá. My vám na to dáme prostor. Na této straně uveřejňujeme
vaše názory, reportáže, fotografie nebo tipy na zajímavé události. Vybrané příspěvky odměňujeme stokorunou!
POPLATKY U LÉKAŘE

ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY

Dakol přichází s novým
projektem Škola pro život

Měly by být podle vás poplatky u lékaře zrušeny? Mělo by
se platit za pobyt v nemocnici
či za každou položku na vystaveném receptu?
Ubylo tímto opatřením podle
vašeho názoru nemocných z
čekáren? Napište nám!

PLESOVÁ SEZONA

Na jaký ples se chystáte s rodinou a přáteli? Pozvěte i
ostatní čtenáře.
Jaké zážitky s sebou přinesl
ples, který jste navštívili?
Napište nám a připojte také
fotografii! Vybrané příspěvky
oceníme stokorunou.

Zkvalitnění
vzdělávacího
procesu žáků a studentů
gastronomických oborů Kuchař – číšník a Hotelnictví, dále studentů nástavbového studia oboru Podnikání je cílem a
záměrem projektu s názvem
Škola pro život.
Ten spadá pod Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je realizován v období od prosince roku
2008 do června 2010.
V rámci projektových aktivit dojde k ověření nového
školního vzdělávacího programu určeného gastronomickým oborům a zejména k vytvoření podnikatelského inkubátoru v podobě fiktivní firmy
se zaměřením na gastronomii.
Žáci a studenti tak získají
nejen kvalitní zázemí pro svůj
odborný výcvik, ale především
mají možnost vyzkoušet si
atraktivnost podnikatelského
prostředí.
Fiktivní firmy působí ve
svém prostoru zcela reálně, což
motivuje žáky k aktivnímu zapojení a udržování chodu firmy.
Studenti gastronomických
oborů si dále budou moci
vhodně doplnit svou kvalifikaci zapojením do nově vytvořených vzdělávacích modulů
Barmanské dovednosti a Sommelierské dovednosti, které
jim zvýší jejich možnosti při
uplatnění na trhu práce. Zároveň dojde k rozšíření schopností pedagogických pracovníků, kteří projdou proškolením např. v oblasti Somme-
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vantních organizací. Představitelé příjemce a partnerských
organizací účastníkům projekt
představili, nastínili okolnosti
vzniku – problematika absolventů a začínajících podnikatelů – a seznámili je s projektovými aktivitami, které směřují
k odstranění handicapů absol-

lierství, či ve využití multimediální techniky ve výuce.
Úvodního workshopu, který
proběhl 29. ledna v prostorách
Dvoru
Olšiny
v
Karviné–Starém Městě, se
kromě samotných realizátorů
projektu zúčastnili také zástupci cílových skupin a rele-

ventů na trhu práce.
Projekt ŠKOLA PRO ŽIVOT
realizuje VOŠ DAKOL a SŠ
DAKOL, o. p. s. ve spolupráci
se SOU DAKOL, s. r. o. a OHK
Karviná a je financován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
(sko)

(sko) Jméno v redakci.

NAPIŠTE NÁM
Trápí vás něco, nevíte si rady?
Napište nám!

Pyžamový bál v tělocvičně

INZERCE

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VAŠEHO ŘEZNICTVÍ
- platná od 19. 2. 2009 do 4. 3. 2009 -

Vepřová kýta
bez kosti

Šunka
od kosti

1 kg

100 g

99,90

Moravské
maso

Šunkový
závitek

100 g

1 ks

11,90

15,90

11,-

Novákův
tradiční párek

Paciﬁk
Paciﬁ
k
pomazánka

1 kg

100 g

105,-
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9,90

Najdete nás ve vybraných prodejnách Plus, Tesco* a Penny**

Hledáme spolupracovníky na pozice řezník a prodavač/-ka.
Bližší informace poskytnou vedoucí výše uvedených prodejen.
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Bechyně, U Vodojemu 992* ❖ Benátky nad Jizerou**, Tř. Osvobozených polit.vězňů** ❖ Bílina, Pivovarská 116** ❖ Brno-Bystr, Přístavní ul.** ❖ České Budějovice, ul. M. Horákové** ❖ Český Brod,
ul. Jana Kouly** ❖ Dobruška, Solnická ul.** ❖ Domažlice, Husova ul.** ❖ Dvůr Králové, ul. 17. listopadu** ❖ Havlíčkův Brod, Masarykova 3552** ❖ Hlučín, Cihelní ul.** ❖ Holice, Hradecká ul.** ❖
Horní Slavkov, Nová ulice* ❖ Hradec Králové, Akademika Bedrny 383** ❖ Cheb, Ašská ul.** ❖ Chomutov, Bezručova ul.** ❖ Ivančice, Krumlovská ul.** ❖ Jaroměř, Na Kameni 23** ❖ Jičín, Husova
ul.** ❖ Kadaň, Kpt. Jaroše 1682** ❖ Karlovy Vary Stará Role, Frimlova** ❖ Karlovy Vary-Tuhnice, Západní ul.** ❖ Karlovy Vary-Rybáře, Třeboňská 2* ❖ Kladno I, Vítězná 118** ❖ Kladno II, ul. Milady
Horákové** ❖ Kolín, Benešova ul.** ❖ Kralupy n. Vltavou, Mostní ul.** ❖ Krupka, Revoluční 311** ❖ Liberec I, Na Žižkově 973/10** ❖ Liberec II, Olbrachtova 808/2** ❖ Litovel, Dukelská* ❖ Litvínov,
U Bílého Sloupu 2086** ❖ Mariánské Lázně, Chebská ul.** ❖ Milovice, Italská* ❖ Mladá Boleslav, Havlíčkova ul.** ❖ Mnichovo Hradiště, ul. Víta Nejedlého** ❖ Moravské Budějovice, Tyršova ul.**
❖ Most, Višňová ul.** ❖ Neratovice, Na Výsluní 1368* ❖ Nové Město, Masarykova ul.** ❖ Nový Bydžov, Revoluční ul.** ❖ Olomouc, Rooseveltova 100** ❖ Ostrava-Slezská, Hladnovská ul.** ❖
Ostrov n. Ohří, Jáchymovská ul.** ❖ Pardubice, ul. Karla IV** ❖ Polička, ul. Terezy Novákové** ❖ Praha 1-Bílá Labuť, Na Poříčí 23** ❖ Praha 3-Žižkov, Malešická ul.** ❖ Praha 4-Novodvorská, Nad
Lesním divadlem** ❖ Praha 9-Letňany, Havířovská 473** ❖ Praha 10-H.Měcholupy, Hornoměcholupská** ❖ Praha 10-Zahradní Město, Žirovnická 316/8** ❖ Praha Háje, Mendelova* ❖ Roudnice
n/L., Neklanova* ❖ Roztoky, Lidická 2419* ❖ Rumburk, Pražská* ❖ Rychnov n. Kněžnou, Smetanova ul.** ❖ Říčany, Říčanská ul.** ❖ Slaný, Ouvalova 550** ❖ Soběslav, Nová ul.* ❖ Sokolov, B.
Němcové 2057** ❖ Strakonice, Katovická ul.** ❖ Svitavy, Brněnská ul.** ❖ Tábor, Purkyňova ul.** ❖ Teplice, U Červeného kostela 1863** ❖ Trutnov, Horská ul.** ❖ Třeboň, Táboritská 1674** ❖
Třinec, Jablůnkovská ul.** ❖ Turnov, Sobotecká 258** ❖ Ústí nad Orlicí, Letohradská 1485** ❖ Velké Meziříčí, K Novému nádraží** ❖ Veselí nad Lužnicí, Budějovická 650* ❖ Vodňany, Dr. Hajného
1274* ❖ Vrchlabí, Nádražní 1513** ❖ Zruč n. Sázavou, 1.máje 1043* ❖ Žďár n. Sázavou, Strojírenská ul.**

Konečně jsme se zase dočkali! Je tu únor a s ním čas
karnevalů, plesů a bálů. I my,
žáci 1. stupně ZŠ Mládí v Orlové, jsme jeden takový v tělocvičně naší školy měli.
A věřte, stál za to! Nebyl to bál
jen tak ledajaký, byl to bál pyžamový.
Ale abyste rozuměli, i když
jsme byli všichni v pyžamech,
na spánek jsme během celé
dvouhodinové taneční, soutěžní a pohádkové show ani
nepomysleli.
Moderátorka
Lena se svým Charlie tea-

mem nám nedala vydechnout. Pod jejím vedením a za
účasti 3 pomocníků i paní
učitelek jsme pilovali své hudebně pohybové dovednosti a
rozvíjeli smysl pro rytmus.
Velikou radost nám udělaly
všechny paní učitelky, které
se taky nastrojily do všelijakých spacích oblečků a dokázaly nám, že jsou pro každou
legraci. Patří jim velký dík,
protože nebýt jich, žádné podobné akce by se nikdy nekonaly. Jsme rádi, že letos na
naši tradiční akci přišly i pa-

ní učitelky s dětmi z mateřských škol Čtyřlístek a Radost, protože tak našim budoucím prvňáčkům umožnily
zúčastnit se tohoto skutečně
vydařeného zábavného dopoledne, setkat se se staršími
kamarády a naplnit tak naše
heslo tohoto měsíce „Bavíme
se“.
A co nakonec může být lepšího, než učení hrou! To už
snad jedině sladká tečka, která nás čekala v podobě dobrot
věnovaných fondem SRPŠ při
naší ZŠ.
Žáci 5. ročníku

