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od 14.15 v učebně informatiky pod mým vedením.
Přiznám se, že jsem očekávala větší zájem především starších 
dětí. Nicméně ty mají zřejmě již tolik jiných, především 
sportovních, zájmů, že v redakční radě nechtěl být ani jeden 
deváťák a ani jeden osmák. Převážná většina redaktorů je 
ze šestých tříd. Časopis Školní špión si můžete zdarma 
stáhnout na webových stránkách školy, pokud kliknete 
v hlavním menu na „školní špión“. Snažíme se, aby vyšlo 
jedno číslo vždy na konci měsíce. Věřím, že naši společnou 
snahu oceníte. Na závěr bych ráda poděkovala všem kolegům, 
kteří se svými články na tomto zpravodaji podílejí. V záplavě 
mnoha povinností učitele či vychovatele si našli čas, aby se 
podělili o informace s vámi.  Obzvláště děkuji paní učitelce 
Janě Švýcarové za jazykové korektury. Máte-li náměty 
na vylepšení zpravodaje, či pokud vás zajímá nějaké téma, 
máte-li dotaz, uvítáme   vše na e-mailu casopis@3zslouny.cz. 

Mgr. Jana Elbelová

Když jsem ještě sama chodila na základní školu, také jsme vydávali 
školní časopis. Jmenoval se Školáček, byl černobílý o velikosti A4. 
Paní učitelka, která vedla redakční radu, přepisovala články a práce 
žáků na stroji, pak je vystřihovala a lepila k sobě do výsledné 
podoby. My žáci jsme vymýšleli a sháněli obsah a snažili se pomoci 
s obrázky. Poslepované stránky se pak množily na školní kopírce a 
nakonec jsme je sešívali velikou sešívačkou.  Časopis se prodával 
za 5 Kč a mnoho žáků se na něj každý měsíc těšilo. 
Podobně jsme se žáky naší školy připravovali časopis Školní špión 
v minulém školním roce. Technika však pokročila, a tak místo 
na stroji jsem přepisovala články žáků na počítači. Někteří redaktoři 
je zvládli napsat samostatně, ale  kontrola být musela. Ačkoli 
považujeme dnešní děti za počítačově gramotné v podstatě již 
od plenek, s češtinou jsou na tom mnohem hůře. Možná píší 
na počítači každý den, ale komunikace na sociálních sítích od nich 
nevyžaduje příliš velké znalosti pravopisu a spisovného jazyka. Také 
jsme nemuseli nic stříhat a zase slepovat. S grafickou úpravou si 
hravě poradil počítač. Hotový dokument stačilo jen vytisknout 
v ředitelně na barevné tiskárně. To však bylo dost finančně náročné. 
Ačkoli časopis stál žáky 10 Kč, zdaleka tato částka nepokryla 
veškeré náklady. Také ruční sešití sto padesáti časopisů bylo 
náročné. Opět s tím pomáhali žáci a paní asistentka Drahovzalová.  
Poslední čísla pak byla tištěna v tiskárně díky podpoře firmy 
JANDA-DENTAL a.s. Z ohlasů vím, že se tato podoba časopisu 
moc líbila, především žákům prvního stupně. Pro letošní školní rok 
jsme dostali nabídku od firmy ASTORIE a.s., a jen proto můžete 
v rukou držet tento školní zpravodaj Naše škola. Měl by sloužit 
především rodinám našich současných i budoucích žáků, aby 
získaly přehled o aktivitách školy. Proto články 
v něm píší především zaměstnanci školy.

Úvodní slovo koordinátorky časopisu

Měl by sloužit především 

Zachován však byl i Školní špión, kam články píší samotní žáci, 

www.myaskola.cz
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Stejně tak jsme rádi, že 
první číslo zpravodaje,
které vyšlo začátkem 
listopadu, se dostalo
do mateřských školek, 
ordinací lékařů i kanceláří
města Louny.
Zachován však byl i Školní špión,
kam články píší samotní žáci, především ti, kt.
navštěvují kroužek školního časopisu každé pondělí



Informace výchovné poradkyně
OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM POLOLETÍM

ŽÁCI ZAVÍTALI MEZI TRAKTORY

Máme doma prvňáčka!  Vzpomínáte si? Ranní vstávání, stres, rozházená taška, povinnosti a mnoho dalších činností. Pro rodiče to není vůbec 
jednoduché. Děláme to vůbec dobře? A jak činnosti sladit, abychom to všechno zvládli? Společně se školní psycholožkou PhDr. Renatou 
Hajnou Ph.D. nacházeli odpovědi všichni ti, kteří přišli 30. 9. v 16 hodin do jídelny školy. Byla zde velice příjemná atmosféra a z rodičů 
počáteční nejistota a obavy rychle spadly. V úvodu celého setkání vystoupila Mgr. Taťána Zouzalová, která rodiče seznámila se službami 
Pedagogicko psychologické poradny v Lounech. Z jídelny školy se rodiče rozešli do jednotlivých tříd, kde si ještě o svých dětech popovídali 
s třídními učitelkami.  Všem, kteří přišli, děkujeme a věříme, že se školou budou rádi spolupracovat. Máme přece stejný cíl. Spokojené žáky!

Také pro rodiče vycházejících žáků byla připravena beseda s paní doktorkou Hajnou, spojená se setkáním se zástupci středních škol. 
Ve čtvrtek 14. 11. 2013 od 16 hodin se v jídelně školy jako každým rokem setkali žáci a jejich rodiče se zástupci středních škol nejen z Loun, 
ale i ze Žatce, Mostu, Podbořan a Chomutova. Mohli získat důležité informace o oborech, které tyto školy otevírají v novém školním roce 
2014/2015.

Dne 25. října 2013 vybraní žáci 7. - 9. tříd osobně navštívili sídlo společnosti Agrima Žatec s.r.o. ve Staňkovicích.  Ihned po příjezdu nás 
přivítal Ing. M. Šubík, majitel společnosti. Rozdělil nás na 4 skupiny a každá skupina měla svého vedoucího, který nás podrobně seznámil 
s historií, zaměřením a především se zemědělskou technikou, kterou jsme si mohli  nejen na vlastní oči  prohlédnout, ale i osahat. V areálu 
společnosti si žáci mohli prohlédnout nejen funkční stroje – veterány, ale i nejmodernější zemědělskou techniku, řídicí centrum - zázemí 
společnosti a novou servisní halu postavenou v roce 2012. Naší pozornosti samozřejmě neunikl nejvýkonnější kombajn na světě - axiální 
sklízecí mlátička New Holland CR9090. Všichni na otázky žáků velice ochotně a profesionálně odpovídali. Zazněly i možnosti zaškolení, 
důležitost jazykových znalostí a potřeba tzv. morálně volních vlastností. V otázkách a odpovědích se objevily i platové podmínky.  Všichni 
jsme se shodli na tom, že se nám návštěva v terénu velice líbila. Rozhodnutí o dalším studiu na střední škole není jednoduché. Více informací 
a zkušeností určitě nebude na škodu. Děkujeme celému týmu Agrimy Žatec s.r.o, který nám tuto exkurzi umožnil. 

Mgr. Dana Kuďousková, výchovná poradkyně

Žá�� � ������� �����:

„My jsme šli nejdříve ke 
kombajnu, kde nám uká-
zali kabinu. Jak se stroj 
ovládá a pak i motor. Poté 
jsme byli v garážích, kde 
byl rozebraný traktor, po-
dívali jsme se do dílen, kde 
se stroje opravovaly, a 
do kanceláří.“ 

Martin Turek 
a Adrian Paulovič 

8. A

„Exkurze i přednáška byly za-
jímavé. Žáci si vyzkoušeli sedět 
v traktoru o výkonu 360 koní, 
někteří se podívali do řezačky 
a prohlédli si i motor. Dokonce 
jsme si  mohli sednout do kabin 
strojů. Výlet se nám velice líbil a 
myslím si, že žáci byli spokojeni 
se všemi přednáškami a novými 
informacemi.“

Dita Rusová a Denisa Legiňová 
8. A
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MOJE FIRMA

     Koncem listopadu se zapojila naše škola v rámci projektu „Informace bez legrace“ do nové internetové hry vytvořené pro žáky základních 
škol – Moje firma. Žáci osmých a devátých tříd se rozdělili do skupin o dvou a více členech a založili si fiktivní firmy s různými zaměřeními – 
truhlářství, doprava, servis a oprava strojů, wellness služby atd.
      Každý týden plní zadané úkoly a na základě individuálních rozhodnutí ovlivňují chod a budoucnost své firmy. Ačkoliv mají naši podnikatelé 
odehrány zatím pouze tři týdny, již nyní je vidět, že se účasti v této hře chopili s vervou, zodpovědností a získali již velmi důležité informace, 
se kterými se možná budou v budoucnu setkávat „naživo.“ 
     Znamená to, že zatím hra plní svůj účel a žáci se naučí nejenom zodpovědnosti za svá rozhodnutí, předvídání a logice, ale zároveň si uvědomí, 
že podnikatel a živnostník není člověk, který si vydělal peníze nelegálním způsobem, nesedí doma a nepřehrabuje peníze vidlemi, jak si ně-
kteří mohou myslet. Zjišťují, že podnikatel podstupuje mnohem větší riziko než zaměstnanec, jelikož na rozjezd firmy musí vynaložit nemalé 
finanční prostředky, za které často ručí vším, co má. Neustálá nejistota zakázek a práce až do noci není výjimkou. Avšak pokud se podaří 
podnikání správně rozjet, může být za to všechno odměněn nejen zajímavými peněžitými zisky, ale i dobrým pocitem, že dává ve své firmě 
ostatním lidem práci a obživu.
     Jako učitel dějepisu vím, že základ každého dobře fungujícího státu tvoří a vždy tvořili malí a střední podnikatelé. Jsem proto velmi rád 
za takovéto projekty a chtěl bych tímto způsobem i poděkovat Mgr. Daně Kuďouskové, která účast naší školy na projektu „Informace 
bez legrace“ zajišťuje. 
     Snad se nám díky tomuto projektu alespoň trochu podaří napravit náhled našich dětí na termín „podnikatel“ a zároveň změnit dosavadní 
stav, kdy drtivá většina absolventů základních, středních i vysokých škol hledá obživu v zaměstnaneckém poměru a bojí se vzít budoucnost 
do vlastních rukou.

Bc. Petr Kučera
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BÝVALÍ ŽÁCI
Za více než 40letou existenci naší školy jí prošly tisíce dětí. 
Postupně společně odkrýváme, kam vedly jejich další 
osudy. Jen málokterým se podaří, aby jejich jméno znali 
lidé po celé republice. A my takového bývalého žáka 
máme. Je jím herec  a moderátor Lukáš Hejlík.

O Lukášovi internet praví: Lukáš Hejlík - narozen 27. ledna 1980, je rodákem z Cítolib u Loun. 
Vystudoval obchodní akademii v Lounech. V roce 2002 absolvoval  Vyšší odbornou školu 
hereckou v Praze. V tom samém roce nastoupil do angažmá v Jihočeském divadle v Českých 
Budějovicích. O dva roky později přesídlil do angažmá Městského divadla Brno, zároveň 
hostuje i v Opavě. V divadle má za sebou více než 20 rolí. Na poli celovečerního filmu debutoval 
v roce 2007 ve filmu Crash Road. V televizi se začal pravidelně objevovat v seriálech Ošklivka 
Katka, Terapie, Základka a Ordinace v růžové zahradě.  Od roku 2011 je na volné noze.
Lukáš je navíc autorem kultovního projektu scénických čtení LiStOVáNí, který sdružuje 
několik herců z českých divadel a který zrcadlí aktuální knihy z knižního trhu ve formě čteného 
divadla. Pracoval také v Českém rozhlase 3 - Vltava a spoluzakládal časopis BbaRáK -  festival 
Hip Hop Kemp.

Jsme rádi, že si Lukáš v tak nabitém programu našel čas, aby zod-
pověděl několik našich všetečných otázek.
Dobrý den, mnoho žáků naší školy má ještě v čerstvé paměti Vaši 
návštěvu v září 2012, kdy jste byl v Lounech kvůli propagaci seriálu 
Základka. Na jejím webu jsem našla jeden rozhovor s Vámi, kde se 
ptají na Vaše vzpomínky na školu. Odpověděl jste: „Vždycky jsem 
byl vůdčí typ, rošťák, trochu jelito, ale taky pokladník nebo rovnou 
předseda třídy. Musel jsem být vepředu, aby na mě bylo vidět. 
Na základní školu, chodil jsem do ní v Lounech, docela rád 
vzpomínám.“ 
Na co nebo na koho tedy vzpomínáte nejraději?
Právě na to, jaké jsem byl jelito. Pamatuju si naše trhlé školní hry 
jako „zeď“ nebo „houba“. Pamatuju si plavání, jídelnu, školníka Ble-
hu, kterému jsme říkali FruFru, a on nás za to peskoval. Tehdy měl 
malou dceru a nedávno jsem jí moderoval maturitní ples - sakra, 
utíká to!

Jaká jste byli třída? Drželi jste pospolu?
Především jsme byli hokejová třída. Tehdy dokonce ročník D. 
Jestli se žáci do ročníků řadili podle prospěchu, to potěš, když jsme 
byli až déčko. Kromě 5 holek tam bylo 25 kluků a všichni hráli 
hokej. A tak jsem začal. Teď nedávno jsem své dceři popisoval, že 
jsem byl na sebe pyšný. Všichni tam na ledu jeli už frajeřinky, já se 
přidržoval mantinelu na šlajfkách a bojoval. Za půl roku jsem už 
s nimi hrál. Za rok jsem dal dokonce Lounům gól, když jsem 
nastoupil v protidružstvu, které nemělo dost hráčů, tehdy Louny 
vyhrály 15:1, takže všech 16 gólů vlastně dali lounští.

Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět?
Nedokážu asi vypreferovat. Ve všem jsem tak nějak prospíval a ni-
jak se neprofiloval. Něco mě bavilo víc a něco míň. Ale na základní 
škole na toto mají spíše vliv učitelé, jejich pozice a dar pro danou věc 
někoho nadchnout.

Mnoho deváťáků nyní stojí před rozhodnutím, na jakou střední 
školu půjdou. Podle čeho jste si střední školu vybíral Vy?
Je to těžké! Člověk ani v 18 neví, co může dělat. Ale rozhodně by měl 
pokračovat v tom, co ho baví, a pokoušet se v tom rozvíjet. 
Na druhou stranu pak musí objektivně posoudit, jestli to má pro něho 
i hmotnou budoucnost. Řeknu to takhle: Ko lik myslíte, že z těch 25 
kluků ve třídě ještě dnes hraje hokej? Žádný! Všichni přestali právě 
v 18, 19 letech, kdy se opravdu láme chleba. Otázkou je, jestli byli 
připraveni na cestu dál. Ani já úplně nebyl a osud mě zavál úplně 
jinam. Nechávat to osudu není vždy ale úplně dobré. Osobně mě 
mrzí, že dnes nemají dobré jméno učiliště. U nás pořád trochu platí: 
Je blbej, půjde na zedníka. To je ale omyl. Ve světě, a já se snažím 
dost cestovat a poznávat poměry, jsou učiliště inteligentní školy, 
řemeslníci se umějí prodat, umějí podat kvalitní výkon a jsou 
mnohem více pány svého času a podnikání než kravaťáci v 

Studoval jsem rok angličtinu v Praze, do toho soukromě španělštinu 
(na střední jsem na ni dlabal a pak na ní tvrdě dřel a platil si za to). 
A připravoval se na vejšku, opět na humanitní vědy. 

6
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korporacích. Asi by   to také chtělo ale změnit poměry na oněch 
učilištích. 
Jak jste se dostal k herectví?

Právě takovým omylem. Po obchodce v Lounech jsem řešil, poté,
co jsem se nedostal na vejšku (a hlásil jsem se na humanitní obory
– vidíte, jak je to zase úplně jiné zaměření), co se sebou.



Chtěl jsem být mimo jiné i učitel a myslím, že to bych třeba dělal i 
dobře. Dneska vyučuju na školách, že čtení a čtenářství není nuda, 
že to může být docela dost sexy. U toho jsem se omylem dozvěděl 
o Vyšší odborné škole herecké v pražské Michli a podal si přihlášku,
jen proto, že jsem napsal jednu rýmovanou hru. Neměl jsem vůbec 
žádné zkušenosti. Paní profesorka Dostálová mi nejenom vyhledá-
vala v přípravách monology, ale musela mi i vysvětlit, co to vlastně 
monolog je...).

Jste činorodá osobnost, kromě hraní v seriálech a v divadle také 
objíždíte knihovny a školy s pořadem LiStOVáNí. Co si mají děti 
představit pod pojmem „scénické čtení“?
Přesně to, co je nenapadne. Že to může být opravdu dobré!  Číst 
knížky. I já používám tablet, aplikace v mobilu, internet, Facebook. 
Ale pořád se to nevyrovnává pocitu, jako když se začtete do knížky. 
To má prostě své kouzlo. A nám se daří velmi atraktivní divadelní 
formou dokazovat dnešním mladým lidem, že to fakt je dobré a 
nemusí to být pruda. Doufám, že už konečně brzy i u vás. Ročně 
projedu přes 150 škol, tak je ostuda, že jsme ještě nehráli na té 
naší.

Bohužel. Jeden pokus byl a dopadlo to docela dobře. Doufám, že si 
to přečtou třeba právě holky od nás ze třídy (Šolcka nebo 
Sachrovka), sednou na Facebook, vyhledají si všechny naše 
spolužáky a něco uspořádají.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho sil. Celá škola se těší 
na další společné setkání s Vámi.

Mgr. Jana Elbelová

Š KOLA
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Vraťme se ještě naposledy k Vaší třídě. Scházíte se ještě? Třeba na 
třídních srazech?



krátcekrátcekrátcekrátce
Olympiáda v českém jazyce
Ve středu 4. prosince 2013 se 15 žáků 8. a 9. tříd zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce. Pokud si myslíte, že je čekal diktát, slovní 
druhy a větné rozbory, jste na omylu. Žáci si vyzkoušeli, jak si umějí pohrát se slovy, slovními významy, sami vymýšleli k již existujícím slovům 
nové ekvivalenty, třídili místopisné názvy a odstraňovali stylistické nedostatky. Svou fantazii a jazykový cit dále uplatnili ve slohovém úkolu, kde 
měli napsat příběh začínající větou: „Možná se vám už také stalo, že…“ Jak se s těmito úlohami vypořádali a kdo bude naši školu reprezentovat 
6. února 2014 v okresním kole, uvedeme v dalším čísle časopisu.

Mgr. Jana Švýcarová

Máša, Martin a Lukáš všechny převálcovali
7.11. proběhl další ročník dopravní soutěže v teoretických znalostech 
z dopravní výchovy. Naši školu reprezentovali Marya Mosiychuk, 
Martin Švýcar a Lukáš Cimrman. Naše škola díky své tvrdé práci a 
pomoci Mgr. Kopecké vyhrála první tři místa. (1.místo ...Máša   ,
2.místo ... Martin, 3.místo ... Lukáš)
Děti vyhrály koloběžky, přívěsky a spoustu jiných věcí. Podle slov 
vítězky byla ze svých výsledků překvapená. Jiné školy se však naší 
školy bály a ne nadarmo. Jak je vidět, naše škola je porazila 
s přehledem.

Hanna Mosiychuk, 6.A

Trojice žáků vyjela na dvoudenní soutěž do Litvínovské Scholy 
Humanitas
Dne 11. prosince vyrazili Verča Bártlová, Honza Zelnický a Anička Porubčanová do Litvínova 
na soutěž „Litvínovský choroš“. Po prvním dni jsme byli celkově 33. z 50. Večer pro nás byla 
připravena diskotéka. Druhý den byl úspěšnější. Ze 33. místa jsme se posunuli až na 14. místo. 
Navíc jsme porazili i všechny školy z Loun. Myslím si, že se nám soutěž velmi vydařila, protože 
tak dobré umístění nikdo nečekal. 

Anna Porubčanová, 9.A

Školkou a školou chodí Mikuláš!
Ve čtvrtek 5. 12. 2013 přišel i za našimi dětmi Mikuláš. A nejen on, také anděl a 
dva čerti. Přišli se podívat, jestli tu nemáme nějaké zlobily, a všem dětem 
ve školce a na prvním stupni přinesli malý dárek. Ve školce je děti uvítaly troš-
ku rozpačitě, ale poté, co slíbily, že budou všechny hodné a některé řekly i své 
básničky pro Mikuláše, vzaly si své dárky a ani slzičky už netekly. Větší děti se 
tolik nebály, o to větší měly z příchodu nadpozemských bytostí radost.  V každé 
třídě se čertí skupinka na chvíli zdržela, poslechla si, co měly děti připravené, 
rozdala dárky a často se také s dětmi vyfotila. Budeme mít na tento den tedy 
všichni památku a už se těšíme na vánoční čas, který nám tato návštěva tak 
hezky předznamenala.

Jana Drahovzalová, asistentka pedagoga

Prvňáci šli na divadelní představení 
Divadlo rozmanitostí Most nás v listopadu mile překvapilo svou humornou pohádkou Myšičko, myš, pojď ke mně blíž, kterou nám přivezlo 
do Vrchlického divadla. Podívali jsme se na půdu jednoho starého domu za dvěma myšáky a prožili s nimi příběh s dobrým koncem. Všichni 
jsme obdivovali hezké kulisy i dva trošku nešikovné myšáky.                                                                                                      Mgr. Helena Kosinová
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krátce Bubliny potěšily
nejmenší děti
V pondělí 2. prosince 
čekala na prvňáky, 
druháky a předškolá-
ky podívaná v podobě 
kouzelníka a bublin-
ková šou. Děti se po-
dívaly, jak se kouzlí 
s kartami. Pak je 
čekala bublinková 
šou. Kouzelník ukázal 
dětem, jak se dělají 
malé i velké bubliny. 
Do těch největších 
se schovali kamarádi i 
paní učitelka. 
Všechny děti 
nakonec zatleskaly.
Mgr. Helena Kosinová

6. A má nejraději buchty
V 6.A se hlasovalo o nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně, vyhrály buchty, na druhém místě se umístila čína a na třetím místě špagety 
s boloňskou omáčkou.

Anna Porubčanová, 9.A

Na hodině informatiky pracují šesťáci  
na novém programu pro výuku psaní všemi 
deseti - Mount Blue
Je to nový program na výuku psaní deseti prsty. Je formou 
hry. Hrajeme si v ní na horolezce. Máme tam různé tábory 
a po každých dvou táborech plníme klasifikační test. Aby-
chom se dostali do toho tábora, tak musíme nejdříve opsat 
text správně. Za 5 hvězdiček je jedna jednička. Podle mne je 
to lehčí než ten program předtím. Ale uvidíme, jak to půjde 
dál.

Eliška Hádeková 6.B

Žáci obou šestých tříd využili faktu, že se rodičovské schůzky konaly ve čtvrtek, kdy mají hodinu praktických činností, a připravili pro své rodiče 

několik talířů plných jednohubek. Pro rodiče i paní třídní učitelky to bylo milé zpestření.

Mgr. Jana Elbelová

Nad školním hřištěm se vznášeli draci
16. října se sešly děti na školním hřišti, aby opět po roce provětraly své papírové, v dnešní době již spíše igelitové, draky různých tvarů. Počasí
sice nedodalo potřebný vítr, ale děti se moc snažily, aby toho svého draka dostaly do vzduchu. Drakiádu pořádá každým rokem Zvídálek.

Mgr. Jana Elbelová

Velké vědomostní zápolení
V neděli 25. listopadu 2013 proběhlo v Městské knihovně Louny finále Velkého vědo-
mostního zápolení. Naši školu reprezentovali David Červíček a Aneta Ajksnerová 
ze 4. A, kteří o akci napsali: „Bylo tam 5 družstev, byli to těžcí soupeři, ale my jsme 
byli na třetím místě.“ 
David s Anetou odpovídali na otázky z literatury i historie lounského regionu. Gratu-
lujeme ke krásnému umístění. Po celou dobu konání soutěže probíhal v patře knihovny 
doprovodný program. Zúčastnili se ho i naši Zvídálkové, kteří přednesli svou báseň 
„Zvídálek“.  Všem děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Jana Švýcarová
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Šesťáci připravili rodičům jednohubky, aby lépe strávili rodičovské schůzky
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Ne všechny pětky 
jsou špatné

První prosincový týden navštívila naši školu výživová po-
radkyně Radka Jiroušková, lektorka programu Zdravá pětka  
(http://www.zdrava5.cz/). 3. prosince zavítala mezi čtvrťáky a 
páťáky, aby je hravou formou seznámila se základy zdravé výživy. 
Pětkami se celý program jen hemžil. Denně bychom měli mít pět 
jídel složených z pěti základních složek potravy – vitamínů, cukrů, 
tuků, bílkovin a vody. Také pět porcí (třeba misek) zeleniny a ovoce 
bychom měli za den zvládnout, abychom přijali pro tělo důležité 
vitamíny, minerály a také vlákninu – kartáč našich střev.   Děti 
soutěžily v týmech jak ve vědomostních, tak i v dovednostních 
soutěžích. Například degustovaly různé druhy potravin či nápojů 
se zavázanýma očima nebo aranžovaly zeleninu či ovoce na talíř.   

To deváťáci tentýž den odpoledne kromě výkladu zvládli i připravit 
zdravé, a přitom chutné pohoštění na párty. Názvy pokrmů jako 
bláznivé trikolorky, chladivý polibek či indiánské léto dávaly tušit 
něco zajímavého. Například zjistili, že pomazánku lze místo na rohlík 
namazat třeba na plátek okurky nebo že místo cukru lze sladit i 
bylinkami – meduňkou nebo stévií.  
Den na to (4. prosince) navštívila lektorka Radka s programem 
Škola zdravé pětky také třetí třídy. A 6. prosince zavítala mezi 
předškoláky  a k části 8.A. V mateřince byly děti šikovné, ale také 
pořádně neposedné. Ještě že si v programu Zpívánky se zdravou 
pětkou mohly i zatancovat na písničky o zelenině a ovoci. Hry a 
úkoly o zdravé výživě byly zaměřeny hlavně na třídění potravin 
na zdravé a nezdravé. To dětem šlo velice dobře. 
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Zkušený trenér hledal střelecké talenty mezi školáky

Žáci druhého stupně soutěžili ve střelbě ze vzduchovky. Padesátka dětí se utkala ve čtyřech kategoriích pod dohledem zkušených střelců. 
Utkání uspořádal Josef Jeremiáš, dlouholetý trenér lounských střeleckých nadějí. Při podobném závodě totiž objevil před lety talent 
v náhodné účastnici závodu – v Janě Brabcové (např. stříbro z ME 2009 ve Slovinsku). Na závod dohlížel také předseda výkonného výboru 
SKP UNITOP Louny Radek Štefl. Od 8. hodiny ranní nastupovaly vždy šestice závodníků ke třem cvičným nástřelům a následně k deseti 
ostrým pokusům. V průběhu soutěže v sobě pan Jeremiáš nezapřel trenéra a každou chvíli udílel cenné rady. Zároveň si vytipovával střelecké 
talenty. V 11 hodin bylo dobojováno. Odstřílelo 50 závodníků a závodnic. Při závěrečném nástupu byli oceněni 3 nejlepší střelci z každé 
ze 4 kategorií, kteří si vedle uznání odnesli diplom a medaili podle umístění.
Závěrem bylo zmíněno, že kdo má zájem pokračovat pod profesionálním dohledem ve střelbě ze vzduchovky a vzduchové pistole a napodobit 
např. lounskou Janu Brabcovou či českou olympioničku Kateřinu Emmons, může navštěvovat střelecký kroužek pana Jeremiáše na ZŠ Kpt. 
O. Jaroše vždy v úterý od 17 hodin.

Kategorie starší chlapci 1998-9          Kategorie starší dívky 1998-9 

1. Petrlík J. 9.A 64 1. Spišáková M. 8.A 52
2. Edelman F. 8.A 58 2. Kašková I. 9.A 35
3. Leško J. 9.A 51 3. Nováková P. 9.A 34
4. Bláha P. 9.A 45 4. Bartlová V. 8.A
5. Funk J. 8.A 44 5. Suková K. 9.A
6. Ulrich T. 9.A 43 6. Porubčanová A. 9.A
7. Sik M. 8.A 35 7. Rajchlová K. 9.A

Kategorie mladší chlapci 2000-1    Kategorie mladší dívky 2000-1 

1. Havlíček O. 6.B 65 1. Stehnová S. 6.B 42 
2. Lanc J. 6.B 64 2. Jará M. 8.A 28
3. Böhm F. 6.A 63 3. Mosiychuk H. 6.B 24
4. Janoušek D. 6.B 54 4. Mosiychuk M. 6.B
5. Zelnický J. 8.A 51 5. Nazaruk M. 7.A
6. Suja L. 6.B 49 5. Porubčanová Z. 6.A
7. Mašek P. 7.B 39 7. Blehová P. 7.A
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Sportovní úspěchy 
NAŠICH ŽÁKŮ
Jedeme na republikové finále v plavání 
Naše škola má nejlepší plavkyně v Ústeckém kraji - družstvo našich dívek ve složení Denisa Hrdinová, Anna Porubčanová, Ivana Kašková, 
Petra Nováková, Karin Suková a Veronika Sekeráková dosáhlo vynikajícího úspěchu a postoupilo na Republikové finále AŠSK ČR v plavání 
základních škol, které se koná 20. ledna 2014 v Táboře. 
Děvčata podala vynikající výkony a vyhrála s převahou okresní i krajské kolo. Anna Porubčanová získala na 50 metrů volný způsob časem 
00:35,0 s 1. místo v kraji a totéž se povedlo Petře Novákové, která zvítězila na 50 metrů znak časem 00:45,0 s. Dívky zvítězily i v polohové 
štafetě 4 x 25 metrů časem 01:16,1 s.

Další umístění našich dívek v kraji:

Denisa Hrdinová 3. místo  25 m    motýlek         00:16,4  s
Ivana Kašková 4. místo 50 m    prsa     00:50,4 s
Karin Suková 6. místo 50 m    znak     00:50,8 s
Veronika Sekeráková 8. místo 50 m    v. zp.     00:41,5  s
Štafeta 6 x 60 m v. zp. 2. místo     03:56,3  s

Těší nás, že děvčata tak skvěle reprezentovala naši školu i město, a přejeme jim i v republikovém finále hodně štěstí.
Mgr. Dagmar Riegerová
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Vybraní žáci naší školy se zúčastnili podzimního pětiboje OVOV 

Mistrovství České republiky ve veslování 2013

Jak probíhal florbalový turnaj 

V pátek 8. 11. 2013 se v lounské sportovní hale uskutečnil Podzimní pětiboj všestrannosti Ústeckého kraje. Do soutěže se zapojilo celkem 
22 škol z celého Ústeckého kraje.
Naše družstvo tvořili: Jan Matras, Radek Doskočil, Tomáš Maté, Maryana Nazaruk, Michaela Komůrková (všichni ze 7.A), Karolína 
Vostatková, David Fajtl (6.A) a Nikola Purkytová (5.A).
Ve velice silné konkurenci obsadilo naše družstvo výborné 5. místo s celkovým bodovým součtem 17 229 bodů. Navíc se naši žáci prosadili i 
mezi jednotlivci. Kája Vostatková zvítězila ve své kategorii (dívky – ročník narození 2001) s bodovým součtem 3255 bodů a ovládla disciplínu 
v přeskocích přes švihadlo, ve které zvládla 300 přeskoků za 2 minuty! Míša Komůrková se umístila ve stejné kategorii na 2. místě a v disciplí-
ně leh-sedů  skončila celkově třetí mezi všemi děvčaty výkonem 84 leh-sedů za 2 minuty. David Fajtl ovládl suverénním způsobem kategorii 
chlapců roč. 2002. Získal celkem 3244 bodů, před druhým v pořadí měl náskok skoro 700 bodů a ve svém ročníku zvítězil ve čtyřech z pěti 
disciplín! Pochvalu však zaslouží celý tým, protože i ostatní značně přispěli k celkovému úspěchu.
Kromě závodění samotného si děti užily i celý doprovodný program, ve kterém nechyběla zumba, sportovní aerobik, soutěž osobností a hlav-
ně autogramiáda přítomných olympioniků. Největším lákadlem byl pochopitelně spoluzakladatel OVOV Roman Šebrle, který se zúčastnil 
také slavnostního předávání cen a pohárů.
Doufám, že dosažené výsledky budou motivací pro závodníky samotné, ale i pro další žáky naší školy. Ještě jednou jim tedy gratuluji k výbor-
ným výkonům a pokud je zopakují i na jaře, možná budeme mít opět zástupce na republikovém finále. Takže do toho!!!

Mgr. Václav Suchý

Po dlouhém a tvrdém trénování nastal konečně čas to vše zúročit. Dne 
21. - 23. června se lounští veslaři vydali do vesničky Račice porovnat
své síly s veslaři z celé republiky. Do finálových jízd se z pátku a sobo-
ty probojovalo celkem 6 lodí. Finále B si zajela Michaela Komůrková, 
která skončila se spolujezdkyní z Litoměřic na krásném 9. místě. 
Na 8. místě dovesloval na dorostenecké párovce také lounský Martin 
Lacina. Dvojskif starších žáků ve složení Jan Leško a Petr Bláha 
dovesloval s nejtěsnějším rozdílem jedné setiny na 4. místě. Pak si to 
kluci ale vynahradili s Janem Helšusem a Davidem Neumannem 
na čtyřce s kormidelníkem a dojeli si pro 2. místo. Stali se  tak 
vicemistry. Naše loděnice má ale dva tituly vicemistrů. Druhý titul 
patří žákyním Ivaně Kaškové, Barboře Trávníčkové, Barboře Jandové a 
Haně Lávičkové,  kterým také patří stříbrné medaile. Obě posádky 
kormidlovala trenérka dívek Markéta Loulová. Všem veslařům, ať už 
medailovým, nebo ne, gratulujeme.

Ivana Kašková, 9.A

Dne 3. 12. 2013 se konal florbalový turnaj v Postoloprtech. Prohráli jsme všechny zápasy. Ale měli jsme štěstí, protože 8. základní škola v 
Lounech byla horší než my. Takže jsme byli předposlední. Vítězem se stala Základní škola J. A. Komenského, druhá byla 4. základní škola. 
A třetí byla Základní škola Prokopa Holého.
Zúčastnili se tito naši žáci: Leoš Matyáš, Jan Stolín, Filip Böhm, Lukáš Cimrman, Radek Doskočil, Miroslav Hotový, Petr Roháč a Michal 
Salač pod vedením pana učitele Suchého.

Filip Böhm, 6.A.
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Zájmové kroužky 
ŠKOLNÍ DRUŽINY
Co to jsou zájmové kroužky? 
   Jsou to specifické aktivity zaměřené konkrétním směrem a rozvíjející zájem o nějakou dovednost, která směřuje  
k vnitřnímu obohacení žáka. Žák si vybírá v měsíci září z nabídky na základě svého přání a potřeb. Jsou určeny  
žákům naší školní družiny a školy. V případě, že kapacita není naplněna, mohou se do kroužků přihlásit i žáci z jiných  
základních škol. Uskutečňují se pravidelně v určitý den a čas, a to ve dvou časových intervalech: od 14.00 do 15.00 
hod. (především pro družinové a dojíždějící žáky) a od 15.00 do 16.30 hod. (pro všechny zájemce). Zahajují se první 
týden v říjnu a končí v druhém červnovém týdnu. Jsou zpoplatněny částkou 200,- Kč za zápisné pro celý školní 
rok. A podle zaměření kroužku se dále dle potřeb vybírá na vstupné, případně na pomůcky. Všechny kroužky jsou 
rekreačního charakteru, zaměřené na pohyb, tvořivost a poznání.

   Na pohybových kroužcích rozvíjíme zábavnou formou základní pohybový fond žáků – běháme, skáčeme, házíme a posilujeme celkovou 
obratnost a hbitost. Plavání je fyziologicky nejvhodnějším tělesným cvičením. Během pobytu ve vodě děti zapomínají na strach z vodního 
prostředí. Pomocí her se děti učí plavat, odpočívat a relaxovat. Při vodních hrátkách používají různé pomůcky. Rozvíjí rychlost, obratnost a 
vytrvalost. Míčové hry učí děti týmové práci, postřehu, adekvátní reakci a pravidlům.  V našich kroužcích není důležité, jak je kdo obratný 
nebo rychlý, ale každý se snaží o zlepšení svých dovedností a prožít s radostí každý pohyb. K pohybu využíváme naši školní tělocvičnu, hřiště, 
zahradu a bazén.

„S kroužkem bruslení přecházejí žáci na zimní stadion v Lounech. Bruslaři se scházejí každé pondělí od půl druhé do půl čtvrté. Bruslí 
pod vedením učitelek Šárky Kopecké, Heleny Kosinové a Taťány Dornové. Kroužek je určen pro všechny žáky školy (ti starší pomáhají 
mladším), ale navštěvují ho především děti z prvního stupně, celkem je zapsáno kolem 40 žáků. Kroužek pracuje od října zhruba do konce 
března, kdy se rozpouští na zimním stadionu led. Během této doby se nováčci naučí bruslit vpřed, zastavit, jezdit slalom, někteří se pokouší 
také o jízdu vzad. Pokročilí bruslaři zdokonalují svoje bruslařské dovednosti,“ přibližuje náplň kroužku paní učitelka Kopecká.

   V tvůrčích kroužcích zábavnou formou rozvíjíme především manuální zručnost, fantazii, estetické vnímání a zájem o činnost. Sezna-
mujeme se s různými výtvarnými technikami a prostředky, využíváme je, kombinujeme a experimentujeme s nimi. Zpíváme a posloucháme 
hudbu, doprovázíme se dětskými hudebními nástroji. Všechny písně jsou doprovázeny hrou na kytaru. Při zpěvu i malujeme. Tancujeme, 
zajímáme se o hudební styly a společenské chování, tančíme společně se zpěvem. Pouštíme si i písničky na CD a písničky z pohádek, učíme 
se ovládat hudební techniku. Není podstatné nadání žáků, ale zájem o činnost a radost z vykonané práce.
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   Poznávací kroužky jsou zaměřené na získávání nových informací a poznatků zábavnou formou. Rozvíjí u žáků komunikativní dovednosti, 
schopnost spolupráce a tolerance, zamyšlení a řešení problému. Posilují zájem o nové poznání a vyhledávání informací. Učí se samostatnému 
posouzení situace a rozhodování. Zkoumáme, experimentujeme, provádíme pokusy a hodnotíme. Chodíme na výlety, výstavy, exkurze a 
zajímavé akce. Posloucháme a nasloucháme, čteme a hrajeme si s pohádkami, příběhy a verši. Řešíme hádanky a kvízy. Bavíme se při jazyko-
lamech, pořekadlech, dramatizaci i pantomimě. Učíme se jízdě na kole podle dopravních předpisů, správně se pohybovat v dopravním provozu 
jako chodec a cvičíme i jízdu zručnosti na kole. K získávání praktických dovedností pohybu v dopravním provozu nám slouží nově vybudované 
dopravní hřiště na nádvoří školy.

   Žákům je každoročně nabízena široká škála tak, aby si mohl vybrat každý. Cílem kroužků je zapojit co nejvíce žáků do nějaké aktivity, vy-
zkoušet si různé směry smysluplné zábavy a najít zájem o činnost, která by přinášela radost a uvolnění. 

E. Štemberová
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ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Od září 2013 došlo k rozšíření školního poradenského pracoviště 
o post školního psychologa, tzn. že základním předpokladem 
efektivní práce je spolupráce mezi jednotlivými členy skupiny – 
výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním 
psychologem a vedením školy. Přesah této činnosti je směřován 
k třídním učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům školy.

Činnost školní psycholožky probíhá v souladu s vyhláškou 
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn, se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších změn a Školním řádem ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše 
Louny, 28. října 2173, p.o. 

Základní náplní její činnosti je poskytování poradenských služeb 
žákům, rodičům a pedagogům školy. 

K dalším hlavním činnostem patří zejména: 

- spolupráce s učiteli při identifikaci dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných, 
včetně metodické pomoci při volbě reedukačních strategií a jejich 
realizaci 
- metodická podpora třídním učitelům při vedení třídnických 
hodin

- poskytnutí krizové intervence dítěti, žákovi, který se ocitne 
v psychicky mimořádně náročné situaci

- poskytování poradenských konzultací dětem, žákům na základě 
jejich vlastní žádosti nebo na základě žádosti jejich zákonného 
zástupce, pedagoga či vedení školy

- odborné poradenské vedení dětí, žáků psycholožkou a poskyto-
vání poradenských konzultací rodičům

- psychologická diagnostika a činnosti s psychologickou diagnos-
tikou související s poskytováním informací o výsledcích zákonným 
zástupcům žáků při individuálních osobních konzultacích 

- odborné metodické vedení zákonných zástupců a pedagogů 
 na základě jejich žádosti či   žádosti vedení školy 

- realizace šetření ve škole a konzultace zjištěných údajů s peda-
gogy, vedením školy a zákonnými zástupci žáků a žáky samými, 
v souladu se zachováním anonymity

- poskytování terapeutického přístupu (rodinné systemické tera-
pie) pro pedagogy a zákonné zástupce dětí, žáků včetně dětí, žáků 
samých

Aktuální aktivity:
V poslední době jsem měla možnost setkávat se zejména s žáky 
a jejich rodiči v prvních ročnících, kdy jsme si povídali o proměně 
„stávání se žákem“ a její náročnosti. Naopak s osmým a devátým 
ročníkem jsme nahlíželi v debatě pod pokličku volby další studijní 
cesty.
V rámci individuálních aktivit jsme se s pedagogy a kolegyněmi 
ze školního poradenského pracoviště věnovali žákům a jejich zá-
konným zástupcům s individuálními vzdělávacími plány a žákům, 
jejichž aktuální školní kariéra si vyžadovala naši podporu.

Stále větší pozornost si nyní vybírají děti („budoucí školáci“),
s jejich pedagogy a rodiči  se zabýváme vhodným nastartováním 
vstupu do školy nejenom z pohledu školního výkonu, ale i 
z pohledu zvládání sociálních nároků života ve skupině.    

Možnosti konzultace:
S ohledem na výši úvazku a proměn-
livost rozsahu poskytované péče je 
konzultační doba dle individuální do-
mluvy (variabilně dle potřeb) s žáky, 
zákonnými zástupci a pedagogy, což 
se postupně ukazuje jako vyhovující 
pro většinu zájemců o tuto službu.  

Rodičům doporučuji využít e-mailo-
vého kontaktu: 
psycholog@3zslouny.cz, příp. lze vy-
užít zprostředkovaného kontaktu: te-
lefonicky tajemnice školy – t.č.:
415 65 21 38 či u jednotlivých 
třídních učitelů.

PhDr. Renata Hajná, Ph.D.  
(školní psycholog)
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Krokusy budou všem připomínat, že na světě existuje krása i v těch nejtěžších okamžicích.

Projekt  Krokus
Irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve 
spolupráci s oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského mu-
zea v Praze realizuje již několik let projekt s názvem Krokus. Tento 
projekt – určený žákům starším 11 let – běží na školách po celém 
světě a každoročně se do něj zapojují další a další školy. Na mnoha 
školách se z něj stal dlouhodobý projekt. Na naší škole jsme se letos 
zapojili poprvé.
Svou troškou přispěli téměř všichni žáci druhého stupně. Největší 
porce práce se ujali žáci deváté třídy v rámci  semináře z ekologie. 
Zasadili 150 cibulek žlutých krokusů, které škole věnovalo kultur-
ní centrum Židovského muzea. S paní učitelkou Růžkovou zasadili 
krokusy vpravo od cesty k hlavnímu vchodu školy blízko dvou mla-
dých dubů. Původně však byly duby tři. 

Během letních prázdnin jeden z nich uschl, a tak se žáci s paní uči-
telkou dohodli, že by ho měli znovu vysadit. Jenže na pořízení no-
vého stromu jsou potřeba peníze.  Deváťáci je získali formou sbírky 
mezi žáky druhého stupně. Stačilo, aby každý žák přispěl částkou 
2 Kč. 
Ve vstupní hale školy byla také zřízena nástěnka s fotkami ze sázení 
a s informacemi o projektu. Do tabulky pak žáci zapisují průběh 
života krokusů. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou 
na konci ledna nebo na začátku února  - v období, kdy si společně 
připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu
 (27. ledna). Kromě toho se paní učitelka Gajdošíková věnovala 
tématu holocaustu v hodinách občanské výchovy. Žáci šestých 
tříd například zhlédli film Ďáblova čísla. Sedmáci a osmáci se zase 
pokoušeli zpracovat toto téma literárně.

 „Žluté krokusy připomínají jeden a půl milionu židovských dětí a tisíce dalších dětí, 
které zahynuly během holocaustu. Žlutá barva symbolizuje žlutou hvězdu, kterou 
museli Židé během druhé světové války nosit. Květiny připomínají všechny děti, 
které byly zavražděny. Stovky tisíc dětí za války zahynuly, ale mnoho jich přežilo. 
Dnes jsou tyto děti prarodiči. Svoje životní osudy vyprávěli svým dětem a vnouča-
tům. Když na začátku jara krokusy vykvetou, ty krásné květiny nám připomenou, že 
na světě stále existuje krása a že i po těch nejtěžších okamžicích začne nový život.“ 

Mgr. Alena Gajdošíková

Leona Kracíková: (7.A)- vyprávění:
  Na podzim jsem sázela s babičkou krokusy. Řekla mi, že vykvetou až na jaře a že krokusy jsou jako žluté hvězdy. Při sázení mi vyprávěla příběhy ze svého života. Moc se mi líbily. Celou 
zimu jsme se těšily na jaro, kdy měly krokusy vykvést. V prvních únorových dnech se oteplilo a objevily se žluté krokusy. S babičkou jsme byly rády, že nám na zahrádce vykvetly hvězdy.

Dita Rusová (8.A)- nedoplněné věty: 
…krokusy symbolizují hvězdu, kterou museli nosit Židé v období…
....naše škola zasadila 150 žlutých krokusů na památku Židů, kteří zahynuli v koncentračních táborech…

Denisa Legiová (8.A)
…aby nikdo nezapomněl, co byl holocaust…
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Historie
školy 

Aneb co prozradila školní kronika – část 2.  (1975-1985)

Éra ředitele Houdy

K 31. lednu 1975 skončila ve funkci ředitelky ško-
ly paní Anna Vojtěchová a od února převzal řízení 
školy pan Josef Houda. Ve své funkci setrval až 
do roku 1990. Období konce sedmdesátých a 
počátku osmdesátých let se neslo v duchu nárůstu 
počtu žáků. Kapacita školy byla již v roce 1975 
překročena o třetinu. Navštěvovalo ji 613 žáků. A 
stále jich přibývalo. V roce 1980 se otevřelo hned 5 
prvních tříd, neboť k zápisu přišlo 150 budoucích 
prvňáčků. V roce 1982 měla škola již 859 žáků a 
o dva roky později dosáhla škola maxima, když do ní
docházelo hned 949 žáků, dvakrát více, než 
pro kolik byla budova navržena. Celý provoz školy 
byl tak organizačně  velmi náročný. V jedné třídě 
se tísnilo v průměru 35 žáků, ve třídách 2. stupně 
dokonce 39 žáků. Tento neúnosný stav se změnil 
po otevření 8.  ZŠ v roce 1985.

Kam se žáci podívali

Žáci 7. tříd vyjížděli v zimě na lyžařský výcvik 
do různých míst, například do Krušných hor 
(Moldava, Jáchymov), do Krkonoš, Kašperských 
hor, na Šumavu nebo do Tater. V roce 1980 vyjeli 
žáci poprvé i do školy v přírodě, a to do zotavovny 
Pod Zvičinou (113 žáků) a do Plas (60 žáků). 
Uskutečnil se i zájezd do partnerské školy 
v německém městě Zchopau. Jeden žák 4. třídy, 
který vyhrál soutěž ve sběru surovin, obdržel 
za odměnu zájezd do Bulharska.

Učitelé, žáci i rodiče zvelebovali svou školu

Součástí života školy byly i četné brigády, které po-
mohly zútulnit školní pozemky. „Všichni žáci, učite-
lé i zaměstnanci se zúčastňovali mimořádných směn 
a brigád na úpravu okolí školy. Podařilo se nám se-
hnat a za pomoci vojáků vysázet 50 břízek, připevnit 
k ovocným stromkům ochranné pletivo, zabudovat 
další prolézačky a houpačky na hřišti školní družiny. 
Při těchto pracích pomáhali i rodiče dětí.“  To za-
psala v roce 1975 paní učitelka Božena Tlustá, toho 
času kronikářka školy. 
V roce 1977, tedy po pěti letech provozu školy, do-
šlo k dalším úpravám vnitřních i venkovních prostor. 
Byla zbudována nářaďovna se šatnou a umývárnou, 
byl odhlučněn bazén a hudebna, v jídelně bylo insta-
lováno zatemnění a promítací plátno. Mezi pavilony 
byla pokusně vybudována malá (atriová) zahrádka.

Další zajímavosti

- SRPŠ pořádalo plesy.
- Ve školním roce 1976/7 nastoupila na školu p. uč. Riegerová. 
- Ve školním roce 1978/9 nastoupila na školu p. uč. Motlová a 
p. Petržilka vedl kroužek sólového zpěvu.
- Ve školním roce 1980/1 nastoupila na školu p. uč. Matouš-
ková.
- 5. 10. 1984 udělil ministr školství titul „Škola hrdiny 
sovětského svazu kapitána Otakara Jaroše.“ Slavnostní 
shromáždění u této příležitosti zakončil ohňostroj.
- V roce 1985 se 32 žákyň zúčastnilo celostátní spartakiády. 
- Od školního roku 1985/6 vznikaly hokejové třídy, o tom ale 
až příště.
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Přehled ředitelů školy

1972-1975 Anna Vojtěchová
1975-1990 Josef Houda

1990-2012 PaedDr. Eva Hnátková
2012 – dosud Mgr. Vlastimil Lisse
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CO SE OD ZÁŘÍ  DO VÁNOC UDÁLO...
Čas poznávání jsme měli rozdělený na dva tematické bloky – „ Ahoj, kamarádi“ a „Magické smysly“.
Ve školce jsme přivítali nové kamarády, poznávali prostory MŠ i ZŠ.  Formou společných her jsme navazovali kontakty mezi sebou, poznávali 
pravidla soužití v kolektivu, své značky a jména kamarádů i zaměstnanců školy. Děti zjišťovaly rozdíly i shody mezi pobytem ve školce a 
doma. Společně jsme sledovali a poznávali okolí školky, školní hřiště a zahradu.  Na hřišti jsme se zúčastnili sportovních her a pobavili se 
s kamarády z jiných lounských školek. Zašli jsme si na pohádku do divadla a na zábavně vzdělávací program do knihovny.  Společnými silami 
jsme si vyrobili papírovou školku s obrázky kamarádů. V ateliéru, při pokusech, při pohybu i v dalších dílničkách jsme rozvíjeli své smysly a 
posilovali zvídavost a zájem o další činnost. Prožili jsme také zajímavý den v ekocentru Dymnivka v Postoloprtech. Zúčastnili jsme se 
programu „Vidíme, slyšíme a pracujeme hmatem“, ze kterého jsme si přivezli vlastnoručně vyrobené vázičky. Největším naším úspěchem 
bylo překonání stesku po rodinném prostředí a nalezení svého místa mezi kamarády ve školce.

Čas podzimních barev obsahoval také dva tematické bloky – „Tvary a barvy kolem nás“ a „Já, člověk“. V tomto čase jsme i nadále rozvíjeli 
pravidla soužití v kolektivu, vzájemnou komunikaci a učili se respektu a spolupráci. Užívali jsme si krás podzimu, osvojovali si poznatky o jeho 
charakteristických znacích a proměnách. Zkoumali jsme a pracovali s jeho plody a dary, které jsme si nasbírali na vycházkách a na výletě 
ve Veltěžích. Zároveň jsme zde navštívili zvířecí kamarády -  koníky, poníky a další domácí zvířata. V dílničkách jsme poznávali a určovali 
barvy a tvary, experimentovali s nimi, třídili, porovnávali, pojmenovávali i počítali. Tvořili jsme a kouzlili s podzimním listím. Učili se básničky a 
zpívali písničky. Společně s rodiči jsme se pobavili při drakiádě uskutečněné na školním hřišti. Opět jsme navštívili knihovnu, tentokrát to byl 
program Hrátky s podzimem. Došli jsme si  na příběh dvou myšáků do divadla. Nezapomněli jsme ani na sebe jako na člověka. Dovídali jsme 
se, jak můžeme prožívat období podzimu, co dělat pro to, abychom nebyli nemocní, jak vlastně vypadá naše tělo. Pro lepší orientaci nám 
posloužil model kostry vypůjčený ze školy, motivační obrázky a knížky a také pohybové a postřehové hry i experimenty. Jak se chovat v 
dopravním provozu, jak čelit nástrahám a jak se postarat o svou bezpečnost nejstarším dětem prozradila beseda s policií. Začali jsme 
navštěvovat školní bazén, kde se seznamujeme s vodou, hrajeme si a řádíme. Kromě vodních hrátek každé úterý cvičíme ve školní 
tělocvičně. I zde si, jak se patří, protahujeme své tělo, utužujeme zdraví a bavíme při sportování. Jeden dobrý nápad, jak posilovat svou 
zdatnost, nám, starším klukům, ukázali stejně staří kamarádi z hokejového družstva, kteří nás v tělocvičně zapojili do své hry. Největším 
naším úspěchem bylo překonání obav a nejistoty z návštěv bazénu a tělocvičny, rozšíření dovedností v sebeobsluze a vlastního rozhodování. 

Paní učitelky společně s dětmi i rodiči prošly od září několika tematickými oblastmi a uskutečnily 
mnoho různorodých aktivit.
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CO SE OD ZÁŘÍ  DO VÁNOC UDÁLO...
Mateřská škola Kpt. O. Jaroše

Čas vánočního očekávání, u dětí velmi oblíbená tematická oblast, byla rozdělena na dva na sebe navazující tematické bloky – „Čertí řinčení 
a andělské zvonění“ a „Vánoční přání“.
Po celou dobu tohoto času jsme si přibližovali  lidové zvyky a tradice, které se k adventu a Vánocům váží. Zaměřili jsme se na hry a činnosti 
podporující slavnostní vánoční atmosféru, estetické cítění, tvořivost a soustředění. Posilují sebeuplatnění, sebevědomí a také sebeovládání. 
Ve školce jsme přivítali čerty a Mikuláše, kterým svou podobu a um propůjčili žáci z naší ZŠ. Děti překonaly strach a přednesly Mikulášovi 
básničky a zazpívaly písničky. Za svou odvahu a snažení ve školce dostaly sladkou odměnu. 
Společně jsme vyrobili ozdoby na náš vánoční stromek v knihovně a také si ho ozdobili. Za náš výkon jsme získali od MÚ ocenění v podobě 
dárkového balíčku, který nás velmi potěšil. Snad i náš stromeček potěšil kolemjdoucí návštěvníky městské knihovny. A abychom se s ním 
dostatečně potěšili i my všichni ze školky, uskutečnili jsme adventní procházku nazdobeným náměstím s  posezením u čaje a perníčků v ča-
jovně a prohlídkou všech stromečků, které nazdobily děti z ostatních školek. Ozdobili jsme si také třídní stromky, které zdobí naši školku a 
vítají každého, kdo k nám přijde. Nezapomněli jsme ani na naše blízké, kterým jsme vytvořili malé dárečky a přáníčka a připravili pro ně malé 
posezení s vánočním vystoupením a tvořivou dílničkou. Zašli jsme do knihovny na    Vánoční dílny, odkud jsme si přinesli spoustu hezkých 
výrobků. A na nás zas nezapomněli pan ředitel a  naše paní učitelky  a připravili nám sváteční den s posezením u stromečku, povídáním, 
zpěvem a nadílkou. Všichni jsme si navzájem přáli, aby nám bylo spolu dobře i v příštím roce, a pohráli si s novými hračkami.
Největším naším úspěchem bylo zvládání sebeovládání, překonání trémy a získávání trpělivosti pro dokončení započaté práce.

Kolektiv učitelek MŠ
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