Hlášení žákovského parlamentu - 12. 11. 2021
Dobré ráno, Slovane!
Minulý týden se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže
Pythagoriáda.
Zúčastnili se žáci matematických tříd, kteří ten den byli ve škole.
S příklady se někteří poprali na výbornou, jiným se dařilo hůře. Výsledky
si můžete prohlédnout u kabinetu matematiky a paní učitelka Gabriela
Zavadilová některé v následujících dnech navštíví s malou odměnou.
Ti nejlepší pak postoupí do okresního kola.
Deváťáci se budou v nejbližších dnech rozhodovat o tom, kam nastoupí
na střední školu, a proto 9.C navštívila v úterý 9. 11. Mezinárodní
strojírenský veletrh v Brně. Jde o nejvýznamnější průmyslový veletrh ve
střední Evropě. Strojírenské firmy zde představovaly různé stroje, např.
roboty, vrtáky, vysokozdvižná zařízení, různé součástky. Dokonce se
zde zastavil pan premiér Andrej Babiš a ministr Karel Havlíček.
Ve středu jste mohli na chodbě nebo ve školní jídelně potkávat
roztodivná stvoření. To se druháci a jejich vyučující zapojili do výzvy ke
Dni šílených účesů.
Tento den se 3.B vypravila načerpat nové informace do Muzea
Kroměřížska.
Všimli jste si, že včera měli lidé kolem nás na kabátech nebo bundách
připnutý červený kvítek vlčího máku? 11. 11. 1918 byla totiž podpisem

příměří ukončena 1. světová válka, proto si připomínáme Den válečných
veteránů.
Symbolem válečných veteránů se už od konce 1. světové války stal
právě květ vlčího máku. Červené květy v té době pokrývaly hroby
padlých na západní frontě.
Každý z nás může být laskavec a vyzkoušet si, jaké to je, když druhým
uděláme radost dobrým skutkem. Být laskavý může být každý sám k
sobě, ke svým blízkým, kamarádům, k ostatním lidem, ale také třeba k
přírodě a životnímu prostředí... Vyberte si svoji laskavost a staňte se
v sobotu 13. 11. hvězdou Světového dne laskavosti.
O zajímavé nápady, které v sobotu uskutečníte, se můžete podělit
s ostatními v příštím hlášení.
Mějte se hezky a na slyšenou.

