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PASOVÁNÍ BAŽANTŮ 2014/2015 
• Tak, jako každý rok, i letos v 

pátek, 31. října v Havířově na 
Střední průmyslové škole 
elektrotechnické, proběhlo 
na naší škole pasování 
studentů prvního ročníku 
(bažantů) studenty čtvrtého 
ročníku. 

• Všichni učitelé i studenti 
školy, měli možnost pobavit 
se, při sledování nelehkých 
úkolů, které byly pro mladé 
bažanty připraveny.  

• K pohodové atmosféře 
přispěla jak hudba 
připravená studenty čtvrtého 
ročníku, tak i živý zpěv 
bažantů, tanec, detektor lži, 
vajíčka a spousta dalších 
chuťovek. 
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• 4.A připravila 1.A na 
ročníky, které je čekají 
tou zábavnější formou, 
například je připravila 
na ‚‚Peklo‘‘ třetího 
ročníku jakousi ostrou 
pochutinou 
připomínající chilli 
papričky, samozřejmě 
nechyběly překvapené 
a trpící obličeje prváků. 

• 4.B seznámila 1.B 
s životem bažanta, 
samozřejmě nesměl 
chybět tanec, obličej 
od medu a peří, fotka, 
a dokonce i smrt 
bažanta. 

• 4.C přivítala 1.C na 
školu soutěží o chutnou 
svačinu a sestavili pro 
prváky detektor lží, 
který všem prozradil 
zajímavá fakta o 
daném žákovi. 
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EXIT Tour 
• 11. listopadu na naši 

školu zavítali EXIT 
Tour, kteří se sebou 
vzala pro studenty 
pár zajímavých 
přednášek a také 
menší koncert 
skupiny Safe Haven, 
kteří před studenty 
podali úžasný výkon 
co se hudby týče. 

• Všichni si užili 
koncert, i přednášku 
včetně učitelů. 
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ROZHOVOR S VENCOU SEDLÁKEM  
1) Vaše nejoblíbenější 

jídlo/pití? 
2) Váš názor na příliš 

málo učící se 
studenty a jejich 
opak? 

3) Vaše největší zranění? 
4) Vaše záliby? 
5) Nejoblíbenější období 

vašeho života? 
6) Nejoblíbenější třída? 
7) Největší průšvih z 

mládí? 
8) Vaše nejhorší známka 

na střední škole na 
vysvědčení? 
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1) Řízek nebo guláš / mimo 
tekutý asfalt vše 

2) Jsou líní/Jsou průměrní 
nejraději mám ty, co jsou 
drzí jak opice. 

3) To byly spíš ty duševní, ale na 
ty už si moc 
nevzpomínám, bez ruky i 
bez nohy to ještě jde. 

4) Manželka a pejsek (Psa mám 
fenku) 

5) To byla vojna! Tam bylo 
srandy. Spíše by se tomu 
dalo říkat čundr, na ty 
horší zážitky z vojny už si 
moc nevzpomínám, velitel 
samozřejmě buzeroval, 
ale to je normální. 

6) Učitelský sbor, ti mně 
nebijou a neplivou po 
mně. 

7) To byly spíš srandy než 
průšvihy, ale největší 
průšvih asi byl, když mně 
vyhodili při vyučování z 
okna. 

8) 4 – Jazyk německý 
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