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Úvodní slovo koordinátorky časopisu
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

máte před sebou již čtvrtý zpravodaj Naše škola, který slouží především k informování rodičů i širší 
veřejnosti o aktivitách školy a jejích žáků. Proto jsme se rozhodli zeptat se vás na vaše ohlasy. Stále 
můžete své názory zasílat na casopis@3zslouny.cz. Podobnou stránku ohlasů plánujeme i pro další 
číslo, kterého se dočkáte pravděpodobně v dubnu příštího roku.

Mgr. Jana Elbelová

„Mně se zpravodaj líbí. 

Alespoň vidím, co všech-

no škola dělá, že děti jen 

nesedí v lavicích. Pak  má 

člověk ze školy hned lepší 

pocit.“ 

p. Fischer, rodič

„ Z p r a v o -

daj Naše ško-

la se mi moc líbí, 

jak po obsahové, tak  

po grafické stránce. Je to 

určitě dobrý nápad, jak infor-

movat nejen rodiče, ale i veřejnost  

o aktivitách a dění ve škole. Zaujala mě 

rubrika Z historie školy. Ř
ada bývalých 

žáků (dnes už rodičů a pedagogů) si 

po přečtení článků jistě
 ráda zavzpo-

míná na léta strávená ve škole. Přeji 

vašemu zpravodaji co nejvíce čtenářů.“ 

Ing. Martina Kladivová, vedoucí od-

dělení školství Městského úřadu 

Louny  

„Vždycky si ho doma všichni pročteme. Hlavně 

zprávy o akcích, které se na škole dějí. Mnoh-

dy se toho dozvím více než z internetových 

stránek.“ 

pí Zahrádková, rodič

„Je fajn, že se děti můžou v ča-

sopisu najít na fotkách.“ 

Mariya Mosiychuk, žákyně

Jeden písemný ohlas nás překvapil a moc potěšil. 

„Dobrý den, píši vám z Krajské knihovny v Karlo-

vých Varech. Kdybychom jako krajská knihovna 

neměli právo povinného výtisku, nikdy bychom se 

nedozvěděli, že je možné, aby jedna škola vydáva-

la tak úžasný časopis. Co mě jako první napadlo? 

Škoda, že jsem do takové školy nemohla chodit 

také já. Gratuluji vám ve vašem počínání a přeji vám do 

budoucna hodně spokojených a nadšených dětí.“ 

Pavla Pešková, Krajská knihovna Karlovy Vary

„Časopis se mi velmi líbí – barevně, grafic-

ky, kvalitou papíru i obsahem. Jediná výtka, 

kterou mám, je k velikosti písma. Pro vět-

šinu školáků je příliš malé na to, aby je ča-

sopis lákal k přečtení a nejen k prohlížení.“  Ing. Marie Růžková, učitelka

„Školní časopis Naše škola je k dispozici 

v čekárně naší ordinace. Pacienti, hlav-

ně z řad bývalých učitelů nebo žáků, 

jej rádi čtou a komentují.  Uvítáme rádi 

průběžnou dodávku dalších čísel.“  

MUDr. Milena Šmahelová, 

praktický lékař 
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Pan starosta byl prima

Čerství prvňáčci ze ZŠ Kpt. Otakara Jaroše navštívili dne 11.09.2014 radnici města, kde k nim promluvili pan 
starosta Radovan Šabata a paní místostarostka Edita Hořejší. Pan starosta zaujal k dětem neformální přátelský 
vztah, a tak děti bez obav sdělovaly své první zážitky ve škole, mluvily o svých koníčcích a zálibách, recitovaly 
básničky, a především hokejisté z hokejové třídy se chlubili svými sportovními výkony. Pan starosta jim také po-
kládal otázky týkající se města Louny a jeho okolí a byl překvapen jejich přehledem. Paní místostarostka hovořila 
o problémech čistoty města Louny a neukázněnosti některých lounských občanů při ukládání odpadu do kontej-
nerů na tříděný odpad. Kromě toho si děti mohly prohlédnout prostory radnice. Účelem této návštěvy bylo také 
vzbuzovat v dětech už od nejútlejšího mládí úctu ke státním institucím a významným autoritám veřejného života.

Mgr. Eva Bendová

Dopravní výchova nás baví

16.09.2014 plnilo 15 děvčat a chlapců řadu zajímavých úkolů  
na dopravním hřišti v Mostě. Opakování znalostí, nové poznat-
ky, film a pak i testík, který prozradil, jak kluci a holky dávali 
pozor. Všichni se těšili na modrá a žlutá kola a  jízdu na  hřišti.   
Na dodržování pravidel  pozorným okem dohlížela paní lektorka. 
Čtvrťáky za práci pochválila a na jaře, až se sem vrátíme,   
budeme zase šikovnější. Přálo nám i sluníčko, prožili jsme pěkné 
společné dopoledne.

Mgr. Ludmila Adamcová Ph.D.

Blíží se vědomostní zápolení

Také v letošním roce pořádá Městská knihovna Louny soutěž v literárních vědomostech „Velké vědomostní zá-
polení“. Minulý rok nás úspěšně reprezentovali David Červíček a Martin Švýcar, kteří ve finále vybojovali 2. mís-
to. Protože nám odrostli a stali se žáky druhého stupně, vydají se 6. listopadu do boje žákyně 5. tříd Veronika 
Bláhová a Natálka Buchcarová, 2. tým budou tvořit Eliška Oppenauerová a Adéla Stanková. I mezi žáky druhého 
stupně máme svá „želízka v ohni“.  Své znalosti z literatury, kultury a všeobecného přehledu budou prokazovat 
Veronika Bartlová, Vojta Drahovzal, Josef Funk a Jan Zelnický. Držme jim tedy palce, aby ve vysoce nasazené laťce 
i nadále pokračovali.

Mgr. Jana Švýcarová 

Cvičný požární poplach nás zvedl ze židlí

V pondělí 22. září, během třetí vyučovací hodiny, kdy normálně probíhala výuka (psaly se dokonce i testy), náhle 
zaburácel školní rozhlas. Výstražný signál pokračoval hlášením pana ředitele, že vyhlašuje cvičný požární poplach 
a žáci se mají shromáždit na stanoveném místě. Všechny třídy spořádaně a bez paniky opustily budovu školy.  
Po přepočítání žáků jsme se zase mohli vrátit do lavic. 

Mgr. Jana Elbelová

krátce krátce krátce
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Přežil jsem pád ze čtyř kilometrů

Na konci minulého školního roku jsem obdržel od své úžasné 
třídy, která se loučila s naší školou, poukaz na tandemový seskok 
s padákem. Jednu slunečnou zářijovou neděli jsme se vydali i  
s několika bývalými deváťáky vstříc mosteckému letišti. Tam pak 
vše probíhalo podle plánu a já se dočkal jednoho z nejlepších 
zážitků v životě – skoku volným pádem z výšky čtyř kilometrů. 
Nemá cenu se to snažit popsat, jelikož to ani nejde. Byla to ob-
rovská směsice strachu, radosti a vzrušení a kdo nezažil, nepo-
chopí. Rozhodně ale chci ještě jednou poděkovat loňským de-
váťákům. Nikdy bych na ně nezapomněl a po tomto zážitku už 
rozhodně ne. Byli jste opravdu skvělá třída a tohle byla úžasná 
tečka za společnou cestou, kterou jsme spolu na základce ušli! 
Budete mi chybět!

Bc. Petr Kučera

S Tatrou dobývali svět, 
ale znají je dnešní děti?

Před žáky 8. a 9. tříd stál nelehký úkol. Měli vytvořit 
projekt o významných cestovatelích 20. století, kteří  
s vozem zn. Tatra 87 proslavili naši republiku po celém 
světě. Mladým lidem dnes jména Hanzelka a Zikmund 
nic neříkají. Chtěli jsme to trochu změnit. Museli nej-
dříve přečíst a najít knihy, potom se spojit do pracov-
ního týmu, naplánovat práci, zrealizovat, odprezento-
vat a zhodnotit. Výsledky nebyly vůbec špatné. Práce 
se líbila, nápady to jen hýřilo a prý se už těší na dal-
ší téma. Výsledné práce si mohli všichni prohlédnout  
v prostorách školy.

Mgr. Dana Kuďousková

Dramatický kroužek poprvé na naší škole

Od října letošního roku může 20 žáků prvního stupně vyzkoušet svůj talent a dovednosti v dramatickém kroužku. 
Náplní budou motivační hry, práce s hlasem a dechem, herecké etudy a také nastudování literárního pásma, se 
kterým bychom rádi vystoupili před svými spolužáky v čase vánočním. Někteří z nás se spolu se Zvídálky  před-
staví literárním pásmem na již tradičním Rozsvícení vánočního stromku na náměstí. Na jaro si pro vás připravíme 
autorský rytířský příběh. Ale více si již necháme jako překvapení.

Mgr. Jana Švýcarová
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Š KOLA

Ve kterém roce jste „trojku“ opouštěla? 
„Trojku“ jsem opouštěla v r. 1987.

Na kterého učitele vzpomínáte nejraději? 
Ráda vzpomínám na všechny učitele, kteří mne pro-
vázeli školními léty, nejraději však na paní učitelky  
z 1. stupně, jako např. na paní učitelku Nipauerovou a 
paní učitelku Čermákovou.

Jaký byl váš nejoblíbenější předmět? 
Můj nejoblíbenější předmět byl přírodopis.

Jaká jste byli třída? 
Myslím, že jsme byli takový běžný dětský kolektiv  
zažívající klasické starosti i radosti, které patří  
k dospívání.

Scházíte se ještě jako třída? 
Jelikož nás spoustu osud odvál do různých kon-
čin republiky, scházíme se velmi zřídka, ale když už 
k setkání dojde, máme si dlouho o čem povídat a  
na co vzpomínat.

Víte tedy, kam zamířily kroky Vašich  
spolužáků? 
Ano, ne o všech, ale o většině vím.

Kdy jste se Vy rozhodla, že se stanete  
lékařkou?
Vzhledem k tomu, že se v naší rodině profesi zubní-
ho lékaře věnovalo a stále věnuje již několik generací 
(dědeček, tatínek, sourozenci obou rodičů, sestra), 
medicína mi byla vždy blízká. Po maturitě na místním 
gymnáziu mě ale zlákalo volání dálek, cestování po 
světě, poznávání cizích kultur, a proto jsem dala před-
nost profesi letušky u ČSA. Definitivní rozhodnutí pro 
studium lékařské fakulty a práci zubní lékařky padlo 
ve chvíli, kdy mě práce letušky již přestala naplňovat.

Co byste vzkázala dětem, které se budou 
letos rozhodovat o své budoucí kariéře?
Pro ty, kteří se budou letos rozhodovat o své budoucí 
kariéře, bych ráda zmínila můj oblíbený citát: „Non 
scholae sed vitae discimus.“ (Seneca) – „Neučíme se 
pro školu, ale pro život.“

Děkujeme za rozhovor.

„Bývalí žáci“
A máme tu zase rubriku „Bývalí žáci“. Za dobu exi-
stence naší školy prošly jejími lavicemi tisíce žáků. 
I přesto není snadné některé z nich přesvědčit, aby 
nám poskytli rozhovor pro tuto rubriku. Tentokrát 
se nám podařilo oslovit bývalou letušku a součas-
nou zubní lékařku, MUDr. Kateřinu Gráfovou. 

Jak vzpomíná na školní léta?
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Děti, žáci, rodiče, 
kolegové pedagogové, 

zkrátka my všichni školou povinní!

Po prázdninách jsme opět ve školních 
lavicích a i ti nejmenší „prvňáčci“ mají 
společně s námi za sebou prvních pár 
školních týdnů. Již jste se stihli poroz-
hlédnout po škole, zjistit, co je kde no-
vého či co zůstalo při starém. Pomalu si 
zvykáte na život podle školního rozvrhu 
a většina z vás ještě řeší sehrání se s mi-
moškolními aktivitami. Je jedno, jestli je 
podnikáte ve školní družině či v úplně 
jiné organizaci, vždycky pro nás zname-
nají kromě radosti i organizační zátěž.

Důležité je, abychom chytili ten správný 
rytmus učení, volného času a zájmových 
aktivit. A není to vůbec ostuda, visí-li tý-
denní rozvrh aktivit v kuchyni na lednič-
ce či lince, aby ho všichni viděli a rychleji 
se tak orientovali. No schválně, zkuste se 
vzájemně vyzkoušet, kdo se v něm lépe 
vyzná, ale zná i třeba pravidla spojená s 
jeho plněním.

Je fajn, pokud jste doma společně zhod-
notili, co od tohoto školního roku oče-
káváte, v čem je dobré navázat na před-
chozí školní rok a co je třeba si ohlídat 
či kam více investovat energii. Ti menší 
to mají možná trošku snazší, protože se 
čeká, že jim v mnohém pomohou rodi-

če či starší sourozenci. Častěji je např. 
podpoří, neboť při povídání  cestou ze 
školní družiny lze probrat všechna škol-
ní …co by, kdyby… Ale co ti velcí a co 
vy, jejich rodiče? Zkuste si najít situace, 
rodinné rituály, při kterých se v  klidném 
dialogu dají probrat pro vás aktuálně dů-
ležité věci spojené se školním životem 
a nejenom s ním. Objevíte si třeba, tak 
jako spousta nás dalších, že touto cestou 
se dá předejít a někdy i vyřešit mnoho 
nepříjemných situací a chvil. A tak ne-
jenom v dialogu s učiteli začínáte vnímat 
rozdílné subjektivní významy vyřčených 
slov.

V tomto okamžiku (spíše řádku) je dob-
ré říci stop úvahám o různých podobách 
našich školních osudů a popřát vám 
všem plynulý běh školních dní, smyslu-
plné povídání a radost ze společně proži-
tých vzájemně se obohacujících setkání.  
A kdyby někdy bylo zapotřebí dalšího 
človíčka do rozhovoru, dejte s klidem vě-
dět. Těším se na setkání s vámi při rozlič-
ných školních aktivitách.

Vaše školní psycholožka Renata Hajná
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Nejlepší sportovci školy vyjeli na tři dny do Prahy 

Nový školní rok nám začal ve velmi svižném sportovním tempu. Hned první zářijový týden si vyjelo naše družstvo 
na republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Osmičlenný tým (ve složení Rudolf Šereš z 8.B, 
Michaela Komůrková, Jan Matras a Tomáš Maté z 8.A, Karolína Vostatková, Zuzana Porubčanová a David Fajtl ze 
7.A a Nikola Purkytová ze 6.A) vyrazil na třídenní výpravu plnou úžasných zážitků. 

První soutěžní den organizátoři přichystali 5 disciplín, a to: běh na 60 m, skok daleký, hod medicinbalem, shyby 
a přeskoky přes švihadlo. Naše tradičně slabší disciplíny v úvodu nás odsoudily k průběžnému poslednímu místu 
(39.). Následující den jsme se těšili na disciplíny, které nás měly posunout do vyšších pater. Postupně jsme absol-
vovali trojskok, kliky, leh-sedy, hod míčkem a běh na 1000 m. Naštěstí se naše přání splnilo a každou disciplínou 
jsme se posouvali výš. Trochu nás zbrzdila naše tradiční bolest – hod míčkem, nicméně konečný výsledek byl 
výborný – umístili jsme se na konečném 26. místě v celé republice!!!

Celé družstvo předvedlo skvělý týmový výkon. Za všechny připomeňme ty největší individuální úspěchy: 
Zuzka Porubčanová – ročník 2002 – celkové 7. místo ve své kategorii
Kája Vostatková – ročník 2001 – celkové 14. místo ve své kategorii
David Fajtl – ročník 2002 – celkové 10. místo ve své kategorii

Kompletní výsledky najdete na www.ovov.cz.

Průběh celého třídenního klání zpestřovaly různé doprovodné sportovní a kulturní akce. Například exhibice zná-
mých sportovců a herců (Robert Změlík, Roman Šebrle, Jakub Kohák, Leoš Noha a mnozí další), zumba, seskok 
parašutistů, kynologická cvičení, přehlídka bojových umění armády ČR a spousta dalších krásných představení.

Myslím, že jsme se po skončení soutěže všichni shodli na tom, že celá akce byla perfektní a bude pro nás další 
motivací, abychom se příští rok zase mohli na republikové finále vrátit. A tímto bych chtěl vyzvat všechny žáky 
naší školy, aby se aktivně zapojili do soutěžení v rámci hodin tělesné výchovy a bojovali tak o nominaci do os-

Sportovni udalosti
i
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Lounští baseballisté vzali děti do hry

V pátek 5. 9. měli žáci školy příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži jednu z nejrozšířenějších kolektivních her 
planety – baseball. Školu Kpt. O. Jaroše v tento den navštívili zástupci Baseball club TJ Lokomotiva Louny, s č. 77 
Tománek, č. 29 Kříž a s č. 43 Pecháček.

Žáci se seznámili stručně s bohatou 35letou historií lounského baseballu a jako vzor si do hry odnášeli kartič-
ku Marka Minaříka, hráče Pittsburgh Pirates, člena reprezentačního výběru a zároveň absolventa naší školy.  
Z předvedené výstroje žáky zajímaly zejména pálky a lapačky, které si vzápětí vyzkoušeli ve h ř e .  
Ještě zjednodušená pravidla, správné rozestavení v poli, postoj na pálce a mohlo se 
začít hrát. Všechny děti se hrou bavily. Krásné odpaly předvedly za mladší žáky 
např. Lukáš Bouda nebo Míša Schedivý. Post nadhazovače ovládl Samuel Lak-
sa. Dva body zaznamenal Péťa Hlavsa. Dětem nechybělo nadšení ani nasa-
zení. Vzhledem k ubývání pohybu v režimu dne dětí se jedná o výbornou 
alternativu k vysedávání u PC.

Akce se povedla. Při rozloučení byla žákům nabídnuta možnost pokračovat 
a docházet na skutečné tréninky. Žáci odcházeli nadšeni a řada z nich vy-
slovila při odchodu do tříd přání: „Chci být baseballistou…“

Mgr. Vlastimil Lisse

Sportovni udalosti
mičlenného týmu, který bude reprezentovat naši školu na okresním a snad i na krajském a republikovém kole  
v roce 2015.

Na závěr bych rád poděkoval všem zúčastněným žákům za výbornou reprezentaci školy a vzorné chování  
po dobu celé akce.

Mgr. Václav Suchý

i i
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Zdravotní stav českých dětí

„České děti mají nedostatek pohybových aktivit, ne-
zdravě se stravují a v hojné míře holdují alkoholu a 
cigaretám. České děti ale také stále více tloustnou. 
Nadváhou či obezitou trpí podle studie v současnos-
ti přibližně pětina chlapců a desetina dívek, přičemž 
tři čtvrtiny z nich si kila navíc přenesou do dospě-
losti.  Jednoznačnou prioritou by měla být podpora 
sportovních aktivit a pohybu všech dětí bez rozdílu. 
Studie WHO ukázala, že tři čtvrtiny českých dětí ne-

splňují mezinárodní doporučení pro pohybovou 
aktivitu 60 minut denně. Přitom sport je nejpřiro-
zenější a nejdostupnější prevencí v péči o zdraví.“  
Tisková zpráva Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy

Bez rodičů se to neobejde

Všechny děti vědí, že když jsou nemocné, jdou 
za svým dětským lékařem, který je vyšetří a po-
může jim. Ale jen někteří jsou rodiči vedeni také  
k preventivním prohlídkám. Kdysi žáci v rámci 
školy navštěvovali pravidelně zubaře, který tak 
mohl včas odhalit kazy či jiné problémy ústní  
dutiny. Začátkem devadesátých let však byly  
hromadné návštěvy tříd u zubařů zrušeny a 
zodpovědnost plně přešla na rodiče. Ale nejen  
u zubaře je prevence základ.

Na co má dítě nárok ze zákona?

V prvních 3 letech života nový človíček absolvuje 
10 prohlídek u pediatra, zejména kvůli kontrole 

Zdraví máme jenom jedno
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vývoje a kvůli očkování. Další prohlídky se provádí  
ve věku 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17. Poslední všeobecná pre-
ventivní prohlídka se provádí před ukončením péče  
u poskytovatele v oboru praktického lékařství  
pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 
19 let věku. Lékař zjišťuje správný psychomotorický 
vývoj, vývoj zraku, sluchu, řeči, chrupu, hlasu, vyšetří 
kůži, moč, genitálie, tlak, pulz, zjistí hmotnost, výšku, 
zkontroluje a doplní očkování, zhodnotí psychosoci-
ální vývoj a motorické dovednosti dítěte. Při třinác-
tileté prohlídce je dítě přeočkováno proti obrně a 
zhruba o rok později proti tetanu.

U zubního lékaře má dítě, ale i dospělý, nárok  
na preventivní prohlídku každého půl roku. Obsahem 
prohlídky je vyšetření stavu chrupu, parodontu, sta-
vu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, anomá-
lií v postavení zubů a čelistí, onkologická 
prevence, poučení o významu pre-
vence, o dodržování správné 
hygieny, o správných stra-
vovacích návycích a o flu-
oridové prevenci.

Dívky by měly po dosažení 
15 let věku začít navštěvovat 

Zdraví máme jenom jedno

Slovníček
pediatr = dětský lékař                                         
paradont = okolí zubu   
onkologická prevence = předcházení nádorům

také gynekologa. Zde mají nárok na prohlídku 1x roč-
ně. Lékař zjistí rodinnou a osobní anamnézu, prohlíd-
ne kůži a mízní uzliny v oblasti pohlavních orgánů, 
odebere materiál k cytologickému, případně bakte-
riologickému nebo virologickému vyšetření. Dále je 
součástí poučení o významu preventivní protirako-
vinné prohlídky a nácvik samovyšetření prsů. 

Mgr. Jana Elbelová
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23.06.2014 jsme se v 5 hodin ráno vydali ( již po-
druhé) plni očekávání směr Ostrava, abychom se 
postavili výzvě televizní soutěže Bludiště.

Cesta proběhla i přes veškeré obavy z uzavírek 
dálnice D1 velmi hladce a do televizních ateliérů 
jsme tentokrát dorazili s dvouhodinovým před-
stihem. Čekání se nám bohužel kvůli technickým 
problémům s předcházejícím natáčením protáh-
lo a místo v půl druhé jsme začali natáčet v půl 
čtvrté. 

Do boje jsme šli v modrých barvách a plni od-
hodlání. Naše družstvo bylo sestaveno z již ostří-
lených soutěžících Aničky a Petra a dvou nováčků 
Tomáše a Vojty. Další velmi důležitou částí naše-
ho týmu bylo samozřejmě obecenstvo, které se 
vyzbrojilo četnými transparenty, a hlavně silnými 
hlasivkami a bylo připraveno k velké podpoře na-
šich vybraných bojovníků. Proti nám se postavilo 
družstvo z Nového Jičína.

Do soutěže jsme se vrhli opravdu s velkou vervou 
a hned v prvním kole jsme si vybojovali vítězství 
25:10. To nám opravdu zvedlo náladu a bojové 
odhodlání gradovalo. Do následující lanové drá-
hy jsme dali vše a vybojovali jsme si další důležité 
body, včetně zlatého bludišťáka. Naši vítěznou 
linii jsem nepřekazila ani já a učitelskou vsuvku 
v podobě svítícího panelu jsem, s velkou úlevou, 
zvládla bezchybně. 

Do vědomostního kola jsme šli s velkým bodo-
vým náskokem a hodlali ho ještě zvýšit, což se 
nám podařilo, a do závěrečného kola s indiciemi 
jsme šli s patnáctibodovým náskokem, ale stále  

Jak jsme bloudili a nezabloudili
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s vidinou, že v případě dřívější odpovědi soupeřů 
můžeme o naše „vítězství“ přijít. Nervy pracovaly 
do poslední chvíle, ale indicie nás dovedly k Vin-
netouovi a tato odpověď nám přinesla suverénní 
vítězství 49:19.
Radost z ohromného vítězství nám nezkazil ani 
neúspěch u balancovníku.

Po 19. hodině jsme odjeli plni dojmů a s úžasným 
pocitem vítězů na ubytovnu České televize, kde 
jsme přenocovali do druhého dne, kdy nás če-
kalo druhé natáčení proti družstvu z Prostějova.  
I přes znatelnou únavu z předchozího dne nám 
první fyzické klání opět přineslo vítězství a bojov-
nost se začala probouzet. 

Bodový náskok jsme si udržovali během celé-
ho klání. Učitelský světelný panel jsem tentokrát 
kvůli přešlapu dokončila neúspěšně, ale i tak jsme 
stále vedli 19:18. Po laseru a vědomostním klání 
jsme šli do závěrečného boje s indiciemi s jedno-
bodovým náskokem. Bohužel soupeři správnou 
odpověď „Nizozemí“ řekli dříve, a tím pro nás 
soutěž skončila.

I přes těsnou prohru v druhém kole jsme z Ost-
ravy odjížděli spokojeni. Spolucestující nám dě-
lali dva bludišťáci, kteří budou naší vzpomínkou  
na vydařenou soutěž, která nám přinesla spoustu 
zábavy, nového poznání a příjemných chvil.

Naší čtveřici soutěžících, kteří nás velmi kvalitně 
reprezentovali, patří velké poděkování.

Mgr. Lenka Mráčková

Jak jsme bloudili a nezabloudili



14

Vyrůstá u nás nová 
generace hokejistů

V letošním roce 2014/15 nastoupilo do našich prvních tříd 51 prvňáčků, kteří byli rozděleni 
do tříd 1.A a 1.H. Již tradičně mají početní převahu chlapci. Letos je to také díky tomu, že 
jim po letech opět otevřeli hokejovou třídu.  V té letošní 1.H se sešlo 19 budoucích slavných 
hokejistů a doplnilo je 7 dívek, které mají rozšířenou výuku hudební výchovy. Přejeme všem 
prvňáčkům co nejlepší školní výsledky a aby je učení moc „nebolelo“.

Mgr. Šárka Kopecká a Mgr. Eva Bendová

Naši prvňáčci
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Školní rok 2014/2015 
ve školní družině

je motivován celoroční hrou „Za přáteli z neznámé planety“. Žáci ze všech pěti oddělení bu-
dou každý měsíc zkoumat jinou planetu a „navazovat kontakty“ s jejími obyvateli.

Na začátku září jsme obdrželi zakódovanou zprávu od neznámé mimozemské civilizace, kte-
ré během letošního školního roku přiblížíme život na Zemi. Nejprve se na výlet do vesmíru 
důkladně připravíme, vytvoříme si družinové vesmírné lodě, zvolíme kapitány posádek, do-
mluvíme pravidla pro úspěšný let, seznámíme se s nabídkou zájmových center a společných 
setkání a přihlásíme se do zájmových kroužků. Po splnění těchto důležitých úkolů zahájíme 
26. 9. dobrodružnou cestu prvním letošním společným setkáním, kterým je „Orientační závod 
babího léta“, a od 29. 9. zahájíme činnosti v ZC a ZKr ( jejich přehled najdete v každé ŠD a  
na webu školy).

Držte nám všichni palce a popřejte úspěšné putování vesmírem, my vám za to příště přinese-
me první poznatky a zprávy.
  

 Za ŠD E. Štemberová
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Ve školce  pracujeme podle vzdělávacího pro-
gramu Moje školka, který je tvořen sedmi te-
matickými oblastmi zaměřenými na činnosti 
dětí, motivované jsou především hrou, tvoři-
vostí a pohybem, děním kolem nás a ročním 
obdobím.

Pro zpestření našeho programu máme připra-
venu řadu příležitostných aktivit, které budou 
uzavírat každou tematickou oblast: divadelní 
představení, výlety, exkurze a spoustu dalšího.

Novinkou tohoto školního roku je edukativní 
seriál „Abeceda zdravé výživy“. Je to seriál plný 
her, zážitků, nových poznání a dovedností, kte-
rý nenásilnou formou učí děti základům zdra-
vého životního stylu.

Protože se zdravým životním stylem úzce 
souvisí péče o chrup, zahájili jsme tento seri-
ál projektem „Nechci kazy školka“, který nám 
všem – dětem, jejich rodičům i paní učitelkám 
přinese spoustu dobrých znalostí a dovednos-
tí. Druhým zajímavým projektem, který jsme 
zařadili do tohoto seriálu, je projekt „Cepík“. I 
tento projekt je určen dětem, rodičům a učitel-
kám a také kuchařkám našeho zařízení. Zde se 
budeme věnovat tématům: zdravá výživa, pit-
ný režim, pohybové aktivity. Posledním (třetím) 
dílem našeho seriálu je projekt „Chvilka spolu“, 
ten je určený pro děti a učitelky, zaměřený na 
praktické shrnutí všeho, co jsme se o zdravém 
žití naučili.

E. Štemberová

Školní rok 
2014/2015 

v mateřské škole
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Třída se stmelila na společném víkendu v Jesenici u Rakovníka
Ve dnech 13. - 15. 6. jsme jeli na prodloužený víkend do Jesenice u Rakovníka. Velmi jsme se těšili, protože jsme 
nikde společně na delší dobu nebyli. Doprovod nám dělali paní učitelka Dana Kuďousková a pan ředitel Vlastimil 
Lisse. Bydleli jsme v chatkách v kempu ATC Jesenice. Během víkendu jsme prošli pár zajímavých památek. Jeden 
večer jsme si dokonce udělali táborák, opékali si buřty a Josef Funk s Ditou Rusovou hráli na kytaru známé písně, 
které si s nimi všichni ochotně zazpívali. Byl to víkend plný poznání a získávání nových informací. Za celou naší 
třídu 9.A doufáme, že si ještě někam vyrazíme.

Denisa Legiňová, Dita Rusová, 9.A

Nezvyklé výtvarné výtvory zaujaly i kolemjdoucí
Poslední týden v červnu a celé září mohli všichni ti, kteří procházeli spojovací chodbou školy, obdivovat vý-
tvory žáků letošní 7.B. Byla tam instalována výstava výtvarných prací  
s názvem BOTOMÁNIE. Hlavní myšlenkou projektu bylo odpoutat se  
od zažitých představ, že malovat se musí jen na papír. Jako podklad 
pro naši malbu jsme tedy zvolili staré vyřazené boty, čímž jsme umož-
nili jejich další využití – recyklaci.  Žáci si volili buď práci s akrylovými 
barvami, nebo spreji. Tato netradiční technika žáky bavila a poslední 
hodiny výtvarné výchovy si tak pěkně zpestřili. 

Mgr. Jana Elbelová

Pěvecký sbor Á Gé Á
Na naší škole působí od minulého školního roku pěvecký sbor Á Gé Á, který vede pan Vladimír Petržilka. Členové 
sboru se již dvakrát představili veřejnosti. Poprvé to bylo 22. dubna 2014 ve Vrchlického divadle u příležitosti 
Dne učitelů. V červnu sbor vystoupil jako host na Letním podvečeru  
s Kvítkem. Přestože bylo zpěváčků méně než poprvé, předvedli bra-
vurní pěvecký výkon a svůj repertoár rozšířili o dvě skladby. Ve Smut-
né pohádce o větru si zazpívala sólo Markéta Parýzková ze součas-
né 8.A. V závěru minulého školního roku se členové třemi skladbami 
představili též svým spolužákům a pedagogům.

Mgr. Jana Švýcarová

Děti vyjely na ozdravný pobyt za zábavou i poznáním
70 žáků našeho prvního stupně se v květnu 2014 zúčastnilo  se svými učitelkami ozdravného pobytu. Tentokráte 
jsme vybrali Hrachov nedaleko Slapské přehrady. Přestože květen byl  deštivý,  počasí  nám přálo a týden plný 
sportu, zábavy a her jsme si všichni pořádně užili. Velkou zásluhu na tom mají také slečny vychovatelky, které se 
o nás bezvadně staraly. Součástí ozdravného pobytu byla také trocha poznání, podnikli jsme vycházku do okolí 
Hrachova, prohlédli si Váchův špejchar a navštívili záchrannou stanici v Hrachově. 

Mgr. Šárka Kopecká

Ohlédnutí  za minulým školním rokem
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Historie naší školy aneb Co prozradila školní kronika (tentokrát heslovitě) – část 4. (1996 - 2000)

1996/7
25. školní rok v současné budově školy začínal 1. září 1996. Do družiny nově nastoupila paní 
vychovatelka Štemberová, paní učitelka Kuďousková se stala koordinátorem prevence a hned 
zřídila na škole schránku důvěry. Na chodbu přibyl první automat a kvůli vlně onemocnění byly 
vyhlášeny chřipkové prázdniny. 

1997/8
Školu navštívil zpěvák Pavel Novák. V jídelně byly zavedeny kartičky na oběd. V rámci školy  
v přírodě žáci navštívili Kouty na Šumavě a Doubravu u Chebu. Páťáci vyjeli do pražského 
planetária a deváťáci zase v hlavním městě navštívili Vojenské muzeum. Deset žáků s paní 
učitelkou Riegerovou jelo na zájezd až do Německa. Řada dalších kulturních, ale i vzdělávacích 
programů se odehrávala přímo ve škole. Pro žákyně 8. a 9. tříd byla například připravena be-
seda s gynekologem.

1998/9
Školu opět navštívila delegace učitelů z Holandska. Velké přestávky za dobrého počasí začali 
žáci trávit venku na nádvořích školy. Pro rychlejší obsluhu u vchodu byla zřízena speciální uvíta-
cí služba. Během vánočních prázdnin opět řádila chřipka. Školu navštívila Česká školní inspekce 
a dala podnět ke zbudování odborné učebny českého jazyka. Paní učitelka Žuravnyová měla 
výstavu svých moduritových zvířátek v muzeu. Při sběru papíru nasbíraly 1. - 6. třídy celkem 
6410 kg starého papíru za 4330 Kč a byly tak první v okrese. V květnu 1999 proběhlo na škole 
vyšetření plochých nohou pediatrem.

Historie
školy
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1999/2000
Hokejové třídy opět ukázaly, že umí, když čtvrťáci obhájili titul mistra republiky ve své kategorii. 
Vznikla odborná učebna českého jazyka a došlo k probourání dveří mezi respírii. Školu opět 
navštívil zpěvák Pavel Novák a gynekolog. Žáci se zúčastnili literární soutěže „Když se řekne 
století“. Žák Jiří Sailer z Dobroměřic získal plaketu Fair Play za záchranu života za to, že pomohl 
chlapci, který spadl do jámy. 

Mgr. Jana Elbelová
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V pátek 26. září se naše škola zapojila do celosvětové kampaně  
s názvem Zasaď strom pro mír. Žáci z 8.B společně s paní učitelkou 
Růžkovou vysadili v blízkosti hřiště lípu, symbol české státnosti. Až 
vyroste, bude příjemně stínit na místo, kde si hrají družinové děti.  
Do celosvětové kampaně se zapojilo kromě naší školy na pět tisíc škol 
ze 120 zemí světa. Akce proběhla těsně před mezinárodním dnem 
míru, který OSN vyhlásila na 21. září. Kromě nové lípy se během září 
ozelenila i plocha okolo nového nájezdu pro vozíčkáře a kočárky, kte-
rý byl vybudován přes prázdniny. Žáci druhého stupně tam vysadili 
několik okrasných tavolníků, ale také lísku či borůvkový keř.

Mgr. Jana Elbelová

Strom pro mír

Rád si s kazdým, kdo bude mít zájem, o tom popovídám.

Ing. David Hotový
Karlova 725, Louny

tel.: 608 115 521
e-mail: hotovy@astorieas.cz

jsem jeden z rodicu, jeden z vás.

Vím, jak na to! 
 
A nebude Vás to 

stát ani korunu navíc.
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