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Blokovky jsou zpět!
POZOR, POZOR! Opět
začínají Blokové hry pro letní
semestr. Tématem je Škola
čar a kouzel. Náš blok startuje
s krásnou a zářivou černou
barvou, našim zvířetem je
kůň. Cílem první hry
s názvem Z JAKÉ KOLEJE
JSI?, a která již odstartovala,
je vymyslet název koleje, její
charakteristiku,
vyrobit
krásnou vlajku, s kterou se
budeme moci pyšnit, a
nakonec pokřik, s kterým
ovládneme celé Blokovky. To
vše se pak, jak je již známo,
hodnotí velmi drahocennými
body. Minulé Blokové hry
jsme skončili na 4. místě,
tentokrát by to chtělo
(alespoň) to zlato. Celkové
pořadí je velmi ovlivněno tím,
kolik lidí se z jednotlivých
bloků zúčastní. Proto bych
ráda nalákala každého, kdo
toto právě čte, aby se
zúčastnil alespoň jedné z her.
Nejen, že je tam zkrátka prdel
(promiňte za můj slovník, ale
je to tak), ale většinou se
výhra (a prohra vlastně také)
oslavuje za doprovodu pivka
či borovičky, a to už sakra
stojí za zváženou! Více
informacích se dozvíte na
facebookové skupině, kam
budeme dávat žhavé novinky
ohledně letních Blokovek.
Tak doufám, že tam uvidíme i
tebe, a to zlato nakonec
pokoříme!

Throwback: Půlení
2018

Nebojte se využít,
když blok nabízí!

V minulém čísle jsme vás
lákali na Půlení 2018. Nyní
přináším pár řádků pro
zavzpomínání. Půlení, aneb
oslava (snad úspěšného)
zakončení zimního semestru.
Hlavním hřebem večera byl
zajisté závod na kolečkových
křeslech, který se kupodivu
obešel bez různých zraněních.
Během večera se soutěžilo i v
jiných
kategoriích,
jako
například stolní fotbálek,
posilování,
manuální
zručnost, aneb práce s pilkou
a dřevem, nebo třeba soutěž o
nejlepší fotku. Výhry byly
lákavé, není divu, že se
všichni tak snažili, když
mohli vyhrát výlet na hory
nebo večeři se slavnou
osobností. Skvělý večer
úspěšně zakončen na Jedničce
= vše tak, jak má být. :-)

Jistě jste si všimli, že nás blok
nabízí několik benefitů, které
můžete využít: SHerna, o
které jsme již informovali
v minulém čísle, posilovnu,
studovnu,
klubovnu,
půjčovnu nebo třeba možnost
zahrát si ping pong. Proto se
nebojte využít, když blok
nabízí! Více info se dozvíte na
wiki.siliconhill.cz/Blok_6,
případně na facebookové
skupině, kde se na nás můžete
vždy obrátit.

Co nás čeká v dubnu?
§ Blokovky
§ 19.4. - Blok 6 žije
filmem

Co nás čeká v květnu?
§ preventivní postřik
pokojů

