NEWSLETTER 1/2018 - 2019
EKONOMICKÉ AKTIVITY
EKOTÝM 2018
Naši studenti vyjeli do Kolína na letošní ročník Ekotýmu
https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=599:krajske-kolo-soutezeekonomicky-tym-2017-v-neveklove&catid=54&Itemid=101

JAZYKOVÉ AKTIVITY
VÝMĚNNÝ POBYT - RUSKO
V termínu 17. – 24. 9. vyjela skupina našich studentů doprovázená několika pedagogy na výměnný pobyt do
sibiřského Novosibirsku.
https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=675:cizi-jazyk-jakoprirozenost&catid=54&Itemid=101
https://www.youtube.com/watch?v=fCHsjDWRN_Q
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2251649571574592&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2252836658122550&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2254445704628312&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2256358467770369&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2257850280954521&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2261355577270658&id=459174714155429
POZNÁVACÍ ZÁJEZD - ITÁLIE
Ve dnech 10. – 15. 10. odjeli naši žáci na poznávací zájezd po krásách Itálie
https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=680:poznavaci-zajezd-doitalie&catid=54&Itemid=101
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2295103247229224&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2297029860369896&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2299161756823373&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2301344666605082&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302682979804584&id=459174714155429

BARIÉROVÉ TESTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA
4. 10. Tak jako tradičně každý rok si měli žáci možnost ověřit své jazykové schopnosti a připravenost
k certifikovaným jazykovým zkouškám.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
ATLETICKÉ ZÁVODY
Dne 18. 9. jsme se zúčastnili atletického přeboru SŠ ve Vlašimi.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2252640901475459&id=459174714155429
PŘESPOLNÍ BĚH
Dne 25. 9. jsme se zúčastnili okresního kola v přespolním běhu ve Vlašimi.
OBLASTNÍ A OKRESNÍ KOLO VE FOTBALE
26. 9. se naši fotbalisté utkali se soupeři z ostatních SŠ v Benešově. Odvezli si první místo a postup. V okresním
kole ve Vlašimi už tolik štěstí neměli.
https://www.facebook.com/459174714155429/photos/a.459491180790449/2266210476785168/?type=3&t
heater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2294115977327951&id=459174714155429
KURZ MASÁŽÍ
Na naší škole opět probíhá kurz sportovní masáže. Letos se přihlásil rekordní počet účastníků z řad studentů a
dokonce zájemci z řad veřejnosti.

OSTATNÍ AKTIVITY
ADAPTAČNÍ POBYT
19. – 21. 9. vyjeli žáci prvního ročníku na adaptační pobyt do Nové Živohošti.
SEZNAM USKUTEČNĚNÝCH EXKURZÍ
4. září – ČNB Praha (4. A, 4. B)
4. říjen – Klementinum + divadelní představení Doktor OX (1. A, 1. B)
https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=676:prvni-rocniky-na-ceste-zapoznanim-aneb-exkurze-v-klementinu-a-navsteva-muzikalu-doktor-ox&catid=54&Itemid=101
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2278800838859465&id=459174714155429

KLUB MLADÉHO DIVÁKA – NAVŠTÍVENÉ PŘEDSTAVENÍ
3. říjen – Manon Lescaut
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2278791738860375&id=459174714155429
BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL
Sháníme aktivně studenty do dalších let. Přihlásíte k nám i vaše děti? V Příbrami zájem byl.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2319938368079045&id=459174714155429
HRADECKÉ DIVADÉLKO
Kulturní zážitek nám připravili herci Hradeckého divadélka tentokrát na téma Romantismus není jen romatika.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2305286176210931&id=459174714155429
STROM SVOBODY
26. 10. jsme vysadili v Tloskově národní strom lípu srdčitou na počest stého výročí vzniku Československé
republiky
http://www.jiskra-benesov.cz/clanek/stromy-svobody-opet-ozivaji10543?fbclid=IwAR0oXKrUyDSdZVlpg419XdHOJb7HJhTzWmFrtFQdI5s9shDsmf8vTqbOoI4
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2322473877825494&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2323989294340619&id=459174714155429
HALLOWEEN
31. 10. uspořádali žáci čtvrtého ročníku soutěž v dlabání dýní.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2335775116495370&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2351594114913470&id=459174714155429

