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„Děkujeme všem, kteří do občasníku Naše škola napsali příspěvek.”

Evidenční číslo: MK ČR E 21159 www.myaskola.cz

Již téměř 2 roky vydáváme časopis Naše škola. Když ho držíte v ruce, určitě má vaše dítě či vnouče 
něco společného se školou kpt. Otakara Jaroše. Každý rodič chce, aby jeho dítě chodilo na nejlepší 
školy, mělo co nejlepší studijní podmínky a samozřejmě nosilo co nejlepší hodnocení. Kromě po-
sledního bodu vše dokážeme ovlivnit. Vlastně něco už jsme ovlivnili. Naši ratolest jsme přihlásili do 
této školy. Já zde mám oba své kluky. A přestože je to v dnešní době takové, řekl bych, „zvláštní“, 
chci pomáhat. Pomoc je o to lepší, že nikoho z nás nebude stát ani korunu a naší škole budou závi-
dět celé Louny a široké okolí. Pokud vám není výchova vašich dětí lhostejná, zavolejte nebo napište: 
David Hotový – 608 115 521 – hotovy@astorieas.cz. Rád vám při kávičce vysvětlím způsob pomoci. 
A nezapomeňte, ASTORIE je stále na naší straně.

Ing. David Hotový

Soutěže Litvínovský choroš se v roce 2014 zúčastnilo 37 ZŠ s celkovým počtem 136 žáků. Milou 
součástí je úvodní setkání všech pedagogických pracovníků, kteří se setkávají v roli pedagogického 
doprovodu s vedením školy a ostatními kolegy. Na tomto setkání se probírají aktuální problémy 
školství a zajímavosti v jednotlivých školách. Je to vždy inspirativní a milé. Letos jsme otevřeli  
i téma školních zpravodajů či časopisů, a to v reakci na věnované zpravodaje od Mgr. Elbelové 
ze ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše, Louny. Velmi pozitivně se tak prezentovala tato škola všem kolegům 
zúčastněných škol. Zpravodaj je bohatý na informace ze života školy, má dobrou koncepci a je 
profesionálně zpracovaný.

Mgr. Ladislav Turbák, ředitel Schola Humanitas, Litvínov

Když jsem ve zpravodaji objevila fotky svého vnuka, přečetla jsem ho celý, od začátku až do kon-
ce. Mimo jiné jsem viděla, kolik šikovných dětí se velmi dobře umístilo v různých vědomostních  
a sportovních soutěžích. Největší radost mi udělal můj vnuk Honzík. Vím, že je to dobrý sportovec, 
ale když si to přečtete někde v časopise, potěší vás to o to víc. Začala jsem vzpomínat na dobu, 
kdy do této školy chodily mé dcery. Vybavily se mi i vzpomínky na jejich učitelky a na zážitky s nimi 
spojené. Už se docela těším, co nového objevím v dalším čísle.

Jana Vařáková, babička

Moc se mi líbí, je pestrý, barevný, podchytáváte aktuální témata. Je zde vše, sport, kultura, soutěže, 
prostě myslím si, že není co vytknout, opravdu super.

Josef Gunár, Dipl. umělec, učitel 
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Muzeum papírových modelů na-
vštěvujeme každý den 

Málokterá škola může říci, že má vlastní 
muzeum. Díky mnoha letům pilné práce 
paní učitelky Žuravnyové dnes mohou 
naši žáci procházet kolem modelů pa-
mátek z celého světa, dopravních pro-
středků i zvířat současných i vyhynulých. 
Modely byly už dříve ukryty v učebně  
v pavilonu C, která se otevírala zájem-
cům jen na vyžádání. Nově se však mo-
dely umístily do prosklených vitrín ve 
spojovací chodbě mezi pavilony A a B, kudy žáci procházejí každý den.

Mgr. Jana Elbelová

Hlasováním jste pomohli k čistější škole

Na podzim roku 2014 se naše škola za-
pojila do soutěže Domestos pro školy. 
Plnili jsme úkoly, snažili se zvelebovat 
naše toalety a v hlasování na internetu 
jsme pak i díky vám, rodičům, získali cel-
kové 13. místo. Za toto pěkné umístění 
mezi školami v celé republice jsme ob-
drželi výhru v podobě roční zásoby vý-
robků na úklid. Děkujeme všem, kdo se 
zapojili.

Mgr. Vlastimil Lisse

Dopravní kroužek trénuje na soutěž

Od dubna zahájil svou činnost dopravní kroužek. Scházíme se pravidelně v pondělí, ve středu  
a v pátek a naším cílem je co nejlépe se připravit na okresní kolo Dopravní soutěže mladých 
cyklistů, která se každoročně koná v květnu v Žatci. Tak nám držte palce!

Mgr. Šárka Kopecká

Komiksy nás baví

Všichni žáci, mladší i ti starší, vytvářejí rádi komiksy. Již na prvním stupni se seznamují s tím, 
co se pod tímto pojmem rozumí, a sami komiksy dotvářejí. Páťáci se na konci května vydají 
do knihovny, aby si poznatky o tomto žánru rozšířili. Seznámí se se vznikem a historií, s autory  
i nejznámějšími díly a sami si vypracují svůj třídní komiks. Bublinkové příběhy mají v oblibě i žáci 
druhého stupně. Nejen v hodinách slohu a literatury, ale též v dějepise žáci uplatňují svoji krea-
tivitu a formou komiksu zpracovávají například řecké báje nebo husitství. Eduard Petiška, husité 
i křižáci by se jistě nad žákovskými pracemi s chutí zasmáli.

Mgr. Jana Švýcarová

Bazén je díky paní učitelce Hrdino-
vé veselejší

Bazén v pavilonu C využívají jak žáci naší 
školy, tak i škol a školek z okolí. Během 
letošní plavecké sezóny se bazén krásně 
vybarvil. Paní učitelka Hrdinová ho vy-
zdobila obrázky mořského dna, rybiček 
a jiných vodních živočichů i rostlin. Ne-
chybí ani logo školy, u kterého paní uči-
telka zapózovala.

Mgr. Jana Elbelová

Ruština nás nezaskočila

15. 4. se konalo krajské kolo soutě-
že ARS POETICA – Puškinův památník  
v Ústí nad Labem. Této umělecké sou-
těže se zúčastnili žáci 8. ročníku. V ka-
tegorii jednotlivců vystoupila Karolí-
na Řeháková  a Petra Sucháňová z 8. B  
s dětskými básněmi od současné ruské 
autorky Agniji Barto. V kategorii kolekti-
vů vystoupili Michaela Komůrková, Ma-
ryana Nazaruk, Matěj Moravec, Jan Ma-
tras, Miroslav Hotový, Petr Roháč a Pavel 
Jakš s pohádkou Liška a kocour. V této kategorii získali naši žáci pěkné 3. místo. Stejnou příčku 
obsadila i Karolína Řeháková v jednotlivcích. Gratulujeme.

Mgr. Alena Gajdošíková

krátce krátce krátce
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Den vody
20. března jsme si i na naší škole připomněli, jak důleži-

tou úlohu hraje v našem životě voda. Skrze školní rozhlas 
poukázali Marek Zlatohlávek z 8. B a Mariya Mosiychuk ze 
7. B na význam vody a seznámili žáky s důvody, proč se 
Den vody slaví po celém světě. V každé třídě pak učite-
lé promítli dětem prezentaci k tématu. Na závěr si žáci 
společně s učiteli připili na oslavu čistou vodou z ko-

houtku. Zpestřením byl také fakt, že téměř všichni 
přišli ten den do školy v modrém oblečení.

Den Země
22. dubna oslavili žáci naší školy Den Země 

prací a úklidem na školním pozemku. Akce začala 
4. vyučovací hodinu vyvěšením rorýsí budky v rámci 

projektu „Jaro ožívá“. Z reproduktorů jsme pouštěli na-
hrané zvuky rorýsů, abychom nalákali rorýse k zahnízdění. 
Pokud se nám to podaří, získáme titul „Rorýsí škola“. Když 
už byli všichni žáci venku, využili jsme toto shromáždě-
ní k hromadnému focení. 5. a 6. vyučovací hodinu se 
pak žáci druhého stupně chopili hrábí, lopat, koleček  

a pytlů na odpadky a postarali se o úklid okolí ško-
ly, ale také všech zákoutí našeho rozlehlého 

areálu. Celá akce se podařila, počasí vy-
šlo a nikdo se při práci nezranil.
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Rozhodnout se v 15 letech o tom, jakou profesi 
chci dělat v životě, je velice těžké. Mám na to? 
Bude mě to bavit? Vím vůbec, co daná profese 
obnáší, a vím, co budu dělat?

Jsem proto moc ráda, že se v naší škole jednou 
začas objevují naši bývalí žáci. Přijdou se na „nás“ 
podívat a připomenou si ty chvíle, kdy tu seděli  
v lavicích. Někteří (a doufám, že do budoucna jich 
bude přibývat) vyhověli mé prosbě, předstoupili 
před žáky vyšších ročníků a pohovořili s nimi na 
téma budoucího povolání. 

V únoru 2015 mluvila se žáky 9. ročníku Moni-
ka Jirásková o oboru, který je v poslední době 
velice  moderní. Je to grafický design. Monika je 
studentkou Střední odborné školy v  Litvínově-
-Hamru. Stejně tak před žáky 8. tříd předstoupil 
Tomáš Macháč, absolvent Střední odborné ško-
ly energetické a stavební, Obchodní akademie  
a Střední zdravotnické školy v Chomutově, a pou-
tavě vyprávěl o zaměstnání profesionálního  ha-
siče. Díky jim za jejich upřímnost a odvahu. 

Velice ráda bych v naší škole přivítala i rodiče, kte-
ří by se nebáli předstoupit před žáky a povyprá-
vět jim, jakými cestami se k dané profesi dostali, 
jaká úskalí museli překonávat a jakým chybám je 
třeba se vyvarovat. 

Jako vloni, tak i letos připravujeme pro žáky pro-
jektový den k volbě povolání. Mají možnost na-
vštívit různá pracoviště a některé činnosti si i vy-
zkoušet.

Mgr. Dana Kuďousková
výchovná poradkyně

VOLBA POVOLÁNÍ

23. března 2015 začal již 9. ročník populární in-
ternetové soutěže pro žáky základních škol  
a gymnázia z Loun a okolí. Dnes soutěž vnímáme 
zcela automaticky jako náplň druhého pololetí 
se zakončením na Den dětí. Ale jak vůbec soutěž 
vznikla a proč? Kdo stál na jejím úplném počátku 
v roce 2007? 

Coby učitel zeměpisu jsem se již delší dobu od 
žáků nedozvídal na konkrétní otázky k našemu 
městu téměř nic. Hledal jsem způsob, jak jim 
Louny a okolí přiblížit, a proto jsem zkusil sou-
těž. První krok vedl přes podporu Komise pro vý-
chovu a vzdělávání při Radě města Louny v roce 
2007, která soutěž podpořila a dala tak vzniknout 
prvnímu ročníku. Tehdy ještě se 4 soutěžními 
koly za účasti výhradně lounských škol. 

Postupně se soutěž rozrůstala počtem zúčast-
něných žáků a škol  
a také zapojených 
sponzorů.  Dnes 
se soutěž skládá  
z 5 kol. V každém 
čeká na žáky elek-

ZNÁŠ SVÉ MĚSTO A OKOLÍ?

tronický test s 10 otázkami. Aby správně vybrali 
jednu z nabízených možností, musí ve vhodných 
zdrojích vyhledat různé informace a odvodit  
z nich správné odpovědi. Někdy musí pracovat  
s mapami či jízdními řády, jindy musí najít správ-
ný článek v novinách nebo podle fotky poznat 
část města. I s letošním ročníkem si žáci prošli již  
440 otázkami z různých tematických oblastí. Např. 
významné osobnosti, historie, ochrana přírody, 
hospodářství, přírodní podmínky, sport, kultura, 
zprávy z tisku nebo konkrétní příběhy imaginární 
rodiny Lounských, které dokáží konečnými vý-
sledky kolikrát pěkně zatočit. 

Přihlášení žáci si v každém kole připisují důleži-
té body za správné odpovědi. Na konci soutě-
že dostanou odměnu 3 žáci s nejvyšším počtem 
bodů v každé kategorii. Celkem se o ceny podělí 
15 dětí. Díky sponzorům se žáci mohou těšit na 

různorodé ceny, 
od sladkostí až po 
notebook.

Mgr. Vlastimil Lisse
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Bývalí  žáci
A máme tu dalšího sportovce, který kdysi sedával 
v lavicích 3. ZŠ Louny. Je jím 38letý triatlonista Jan 
Wainer.

Dobrý den, pamatujete si, čím jste 
chtěl být, když jste opouštěl „troj-

ku“? Jak blízké či vzdálené byly vaše předsta-
vy od současného povolání policisty?
Od dětství jsem byl veden ke sportu a už jako 
malý kluk jsem měl hodně sportovních hrdinů, na 
které jsem si hrál. Určitě jsem nesnil o tom, že 
jednou budu dělat u policie, konkrétně že jako 
dopravní policista budu šetřit dopravní nehody.

Na které učitele rád vzpomínáte?
Na prvním stupni jsme jako třídní měli paní uči-
telku Sečanskou, na druhém pak paní učitelky 
Růžkovou, Salačovou a Šimkovou. Na učitele 
jsem měl velké štěstí a všechny je vyjmenovávat 
nechci, protože bych nerad na někoho zapomněl. 
Nevím, jak se učí na základních školách dnes, ale 
moc bych si přál, kdyby i moje děti prošly stejnou 
školní průpravou, jakou jsem měl já.

Jaká byla vaše další studijní a profes-
ní dráha?
Po základní škole jsem pokračoval na 

Střední zemědělské a ekonomické škole v Lou-
nech, pak jsem se dostal na vysokou pedago-

gickou školu v Ústí nad Labem, obor zeměpis–
tělocvik, kde jsem ovšem po prvním ročníku  
z nepochopitelných důvodů skončil. To mě trochu 
mrzí, ale tenkrát jsem na to měl svůj názor, který 
jsem si nenechal od nikoho vymluvit. Následně 
jsem vystřídal několik povolání – dělal jsem zří-
zence v lounské nemocnici na operačních sálech, 
prodával boty, opravoval a prodával kola a pak 
se prosadil do triatlonové reprezentace a mohl 
se pár let věnovat pouze triatlonu. Triatlon však 
není sport, kterým se nějak zajistíte, a tak když 
přišly na svět děti, vsadil jsem na jistotu a dal se 
k dopravní policii. A udělal jsem dobře, protože 
nemusím za prací nikam dojíždět a mám čas na 
rodinu i na sport, bez kterého si neumím život 
představit.

Kdy jste začal se sportováním? Je tri-
atlon jedinou disciplínou, ve které zá-
vodíte?

Se sportováním jsem začal už ve školce. Jako 
všichni kluci jsem hrál za domem fotbal a hokej  
a jezdil na kole. Odřeniny od pádů se nestačily 
hojit. Když jsem začal chodit do první třídy, při-
hlásil mě táta na basket. Hrál jsem v týmu, kde 
byli o dva až tři roky starší kluci a já tak sportovně 
vyzrával mnohem rychleji. V 16–17 letech jsem už 
hrál 1. ligu za muže v Mostě a měl nasměrováno 
k nadějné basketbalové kariéře. Ale když mi bylo 
19, učaroval mi triatlon a já jsem přešel z basket-
balu k triatlonu. A začínal úplně od nuly.

Jakého sportovního úspěchu si nejvíce 
ceníte?
Jsem mistr republiky v dlouhém triatlonu 

a duatlonu z roku 2005, 2007 a 2013. Hlavně po-
slední titul z roku 2013 má pro mě zvláštní cenu, 
protože jsem se takto dokázal prosadit už téměř 
ve veteránském věku, při práci a jako otec dvou 
dětí. Dále jsem 7x reprezentoval Českou republi-
ku na mistrovství Evropy, kde jsem byl nejlépe na 
6. a 8. místě, a 3x na mistrovství světa, kde jsem 
dokázal být v roce 2005 jako nejlepší Čech na  
11. místě a přispěl jsem tak k bronzové medaili  
v soutěži týmů.

 
Kdyby se chtěl někdo z našich žáků 
věnovat triatlonu, jak by měl začít?
Základem je umět dobře plavat. Bě-

hat a jezdit na kole se průměrně talentovaný 
sportovec naučí i v pozdějším věku, ale když ne-
získáte jako dítě cit pro vodu a základní plavecké 
dovednosti, později se to těžko dohání. Nejdů-

Š KOLA

ležitější je však výdrž a trpělivost. Triatlon je je-
den z nejtěžších a nejtvrdších sportů, kde úspěch 
nepřichází hned, ale stojí za ním obrovská porce 
tréninku a odříkání.

Děkuji za poskytnutý rozhovor. 

Mgr. Jana Elbelová

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

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.

Chcete spolECne 

pomoci n
así 

skole, a
by se ta

m 

nase deti c
ítil

y 

skvele?
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Naše škola se na konci roku 2014 zapojila do 
projektu „Sedmikráska“. Projekt, který se tak 
hezky jmenuje a je zajišťován Asistenčním cen-
trem Most, a. s., nabízí školám široké spektrum 
aktivit v sedmi oblastech: zdravá výživa, doprav-
ní výchova, sport, prevence, zdraví, první pomoc  
a zdravá škola. Vyučující naší školy dali hlavy do-
hromady a zapojili se do několika aktivit.

V únoru proběhla akce zaměřená na dopravní 
výchovu. Z tělocvičny se stalo dopravní hřiště, 
na kterém se proháněly kola a koloběžky, chodili 
chodci a dopravní policista řídil dopravu na kři-
žovatce. V březnu vyjela celá 6. třída zdarma do 
Krušných hor na dvoudenní pobyt s návštěvou 
záchranné služby a horské služby. Během března 
a dubna žáci nacvičovali první pomoc a správ-
nou péči o dutinu ústní. V dubnu navštívili žáci  
z 8. a 9. tříd Revolution Train v Praze. Program 
prevence zaměřený na návykové látky je veden 

PR JEKT
„SEDMIKRÁSKA“

především zážitkovou metodou. Žáky velmi zau-
jal a všichni ho hodnotili velice kladně. Realizáto-
rům, především panu P. Tůmovi, patří velký dík.

V rámci „Sedmikrásky“ si žáci mohli ve vyučování 
výchovy k občanství, etické výchovy a přírodo-
pisu prohlédnout Drogový kufr a ve vlastivědě 
ve 4. třídách zahrát deskovou hru Cesta labyrin-
tem města. Kromě akcí pro děti přinesl projekt 
i vzdělávací workshopy pro učitele a zmapoval 
naši školu v duchu kritérií zdravé školy. Projekt 
„Sedmikráska“ byl pro naše žáky opravdu velkým 
přínosem.

Tvůrcům i realizátorům Asistenčního centra, a. s., 
Most, děkujeme.

Mgr. Dana Kuďousková
výchovná poradkyně

DENTÁLNÍ HYGIENA
„Zaujalo mě, jak nám ta paní kontrolovala kartáčky a říkala, které jsou správné a které nesprávné.“ 

„Už vím, že musíme používat kartáček i pastu vhodnou pro náš věk, jinak si můžeme uškodit.“

PRVNÍ POMOC
„Tato cvičná figurína je opravdu dobrá na to, abychom se naučili poskytnout první pomoc.“ 

„Vážně to bylo poučné a hodně jsem se o tom naučila a snad si to budu pamatovat do budoucna. 
Hodně mě u té figuríny překvapilo, že je těžké stlačit tu hruď. Já jsem si vždycky myslela, že je to 
jednoduché, ale dnes jsem se přesvědčila, že to je hodně těžké, a záchranáři jsou borci a machři, že 
to dokáží třeba každý den aspoň 3x.“

POBYT NA KLÍNECH
„Na ozdravném pobytu se mi nejvíce líbilo lezení na umělé horolezecké stěně.“

„Mně se líbila záchranná služba, protože jsme mohli být v sanitce a mohli jsme se na cokoli zeptat.“

„Dobře tam vařili. Na ekofarmě jsme viděli koně, ovce, psy a jednu kozu.“

REVOLUTION TRAIN
„Tento projekt mi opravdu otevřel oči. Kdybych tento pořad viděla v televizi, tolik by mě to nevzalo.“

„Když jsem viděl ten vlak zvenku, tak mě moc nezaujal. Ale když jsme šli dovnitř a celý ho procházeli, 
koukali na všechny ty ukázky, byl jsem překvapený. Hodně mě to odvrátilo od drog, abych je někdy 
v budoucnu bral. Taky jsem rád, že jsme ten výlet nemuseli platit a dostali jsme i svačinu.“ 

„Nejvíc jsem byla smutná ve vagónu, který byl jako pokoj ve vězení.“

„Ve vlaku jsem zjistil, jaké jsou drogy svinstvo. Kamarádi mi často nabízeli cigarety a já vždycky řekl 
NE. A teď jsem si na 100 % jist, že drogu v životě nezkusím. Začnu více přemýšlet o tom, s kým se 
bavím a co bych měl dělat.“
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Zajímavou příležitost jak proniknout do dospě-
láckého světa zprostředkovaly žákům paní uči-
telky Elbelová a Švýcarová, které zapojily redakč-
ní radu Školního špióna do projektu „Všechno  
v mém životě souvisí“. Projekt je financován Ev-
ropskou unií z operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost. Za cíl má přiblížit 
žákům podnikatelské prostředí. V minipodniku, 
který si žáci založili, si museli rozdělit pozice, pro-
myslet strategii, vytvořit svůj e-shop a naplnit ho 
produkty. Za odvedenou práci žáci dostávají tý-
denní plat ve virtuální měně, kterou dále mohou 
směňovat za produkty ostatních minipodniků, jež 
v rámci projektu vznikly v Ústeckém a Olomouc-
kém kraji. Seznámí se tak se základy praktické 
ekonomie.

Navíc žáci zažili a ještě zažijí výjimečné okamžiky. 
5. března vyjelo deset žáků na brífink hejtmana 
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, kde viděli 
zpravodajskou práci na vlastní oči.

22. dubna zase jeli do pražského nakladatelství 
RF hobby, kde si prohlédli redakci populárního 
časopisu Junior 21. století a pohovořili si s jeho 
šéfredaktorem. Pravidelně vás o těchto aktivitách 
informují ve Školním špiónovi.

Mgr. Jana Elbelová
                                               a

Mgr. Jana Švýcarová

Redakční rada se pustila do podnikání

REDAKČNÍ RADA SE PUSTILA DO PODNIKÁNÍ

školní parlament
nezahálí

Již třetím rokem působí na naší škole školní parlament. Jmenujeme se Otakárci a pyšníme se svým logem. To vytvořil člen 
Martin Švýcar. 

Máme svoji nástěnku a rubriku v časopise Školní špión. Každý rok volíme předsedu a místopředsedy a vítáme mezi sebou 
nové členy – žáky 4. tříd. Letos zastává funkci předsedy Vojta Drahovzal z 9. A.

Máme za sebou spoustu akcí a aktivit. Z našeho podnětu začal např. na škole působit kroužek vaření, pěvecký kroužek  
a dopravní. Uspořádali jsme Den otevřených dveří a zúčastnili jsme se setkání školních parlamentů v Ústí nad Labem. Letos 
jsme začali vysílat hlášení parlamentu, ve kterém informujeme o našich novinkách. V prosinci jsme vyhlásili soutěž o nejo-
riginálněji ozdobený vánoční stromeček ve všech třídách obou stupňů (spolu s firmou Advert).

Na naše zasedání se může přijít podívat každý zájemce. Přišel mezi nás pan ředitel, paní učitelka Elbelová, paní učitelka 
Mráčková a pan učitel Kučera. Navštívila nás také redakční rada školního časopisu a Zvídálci s paní asistentkou Drahovza-
lovou. 

A co nejčastěji řešíme? Je to bohužel hygiena na toaletách a školní jídelna. Proto jsme dvakrát pozvali paní kuchařky a pana 
školníka. Protože se prostředí školní jídelny snažíme stále vylepšovat, zakoupili jsme papírové utěrky, k nápoji přibyla také 
voda a nápoje jsou označovány. Zjišťovali jsme oblíbenost podávaných jídel, kterou nyní vyhodnocuje místopředsedkyně 
Máša Mosiychuk.

Ta je také garantkou soutěže „3. ZŠ má talent“. Letos připravujeme 2. ročník. O co jde? Žáci obou stupňů se mohou před 
porotou a žáky utkat v tanečních, pěveckých a recitačních vystoupeních. Přivítáme také kouzelníky a mažoretky, zkrátka 
všechny, kteří se chtějí něčím zajímavým představit. V loňském prvním ročníku udělila odborná porota 1. místo tanečnicím 
Natálii Špalkové a Petře Čapkové. Uvidíme, kdo na stupních vítězů stane letos. 

Milí žáci, parlament je tu pro vás. Pokud jsou vaše požadavky či návrhy na vylepšení školního prostředí a školního klimatu 
alespoň trošku reálné, rádi vám vyjdeme vstříc. Našim členům děkujeme za aktivitu, píli, nadšení a zodpovědnost, s jakými 
ke své práci přistupují. A těšíme se, že naši celoroční činnost ukončíme bowlingovým kláním jako loni.

Mgr. Jana Švýcarová a Mgr. Alena Gajdošíková, koordinátorky ŠP
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mateřská škola
V minulém vydání tohoto časopisu jsme se 
zmínili o našem dlouhodobém projektu 
„Abeceda zdravé výživy“. Dovolte nám, aby-
chom vám nyní náš projekt blíže představili.

Je to projekt, který po-
máhá dětem zábavnou 
formou prakticky se se-
znamovat se zdravým 
životním stylem, tolik  
v současné době zmi-
ňovaným. Během toho-
to projektu Česká sto-
matologická společnost 
udělila naší MŠ certifi-
kát „Školka bojující pro-
ti zubnímu kazu“. Je to 
první část našeho seriálu, 
do které se zapojili kro-
mě dětí a učitelek také 
rodiče. Děti získávají ná-
vyky pro správnou a pra-
videlnou péči o chrup. 
Získávají povědomí  
o zásadním předpokladu 
zodpovědného přístupu ke svému zdraví.

Navazující částí toho projektu je zdravá výživa 

a dodržování pitného režimu. Tyto pro život 
podstatné návyky děti získávají každodenním 
přístupem a režimem v MŠ. Učí se připravovat 
zdravé svačiny plné zeleninových a ovocných 

obloh, vnímat a pojme-
novávat jídlo, které jim 
paní kuchařky připravují, 
v domácnosti „vaří“ pro 
kamarády zdravá jíd-
la a během dne popíjí 
především čistou vodu. 
Protože v  předškolním 
věku jsou děti nejen zví-
davé a zvědavé na nové, 
neznámé věci, ale také 
ostýchavé a nedůvěřivé, 
stravováním ve školce je 
provází kamarád Cepík. 
Je to odvážný maňásek 
ve věku dětí, pro které-
ho je zdravá výživa sa-
mozřejmostí. Jeho verše  
„... každé jídlo, které 
máme, aspoň trochu 
ochutnáme...“  jsou pro 

děti nenásilnou motivací. 

Kromě své přítomnosti ve školce si Cepík 

pro děti připravil tři interaktivní představení,  
v nichž děti aktivně zapojuje do dění a ná-
zorně jim ukazuje, co se stane, když se zá-
sady zdravého životního stylu porušují,  
a společně pak hledají správ-
ná řešení. Děti se účastnily 
programu o zdravé výživě 
„Jídlo jako duha“, o pitném 
režimu „Vše, co žije, vodu 
pije“ a o pohybu „Cepík ob-
jevitel“. Náš kamarád Cepík 
nezapomněl ani na rodiče, 
učitelky a kuchařky. Každé 
jmenované skupině poskytl 
cenné informace v souladu 
s nejnovějšími poznatky ve výži-
vě formou besedy a ochutnávky. 
Na závěr nám Cepík prostřed-
nictvím Centra podpory zdraví 
udělil druhý certifikát.

Pro upevňování návyků a získá-
vání každodenních praktických 
dovedností působí na děti spo-
lečně s Cepíkem paní učitelky 
jako jejich průvodkyně, rádkyně 
a pomocnice. Při „Chvilkách spo-
lu“ si opakují to, co se o zdra-

vém žití naučili. Pohybové aktivity jsou 
v naší školce samozřejmostí. Děti hrají 
pohybové hry, cvičí, chodí do bazénu  
a do tělocvičny, běhají a hrají si na škol-

ním hřišti a zahradě, 
jezdí na školním do-
pravním hřišti, usku-
tečňují výlety a do-
polední vycházky do 
přírody. Dovednosti 
a znalosti dětí, je-
jich radost z pohybu  
a odvaha ochutnávat 
nová jídla nám udělu-
jí třetí certifikát. 

My všichni se pak mů-
žeme cítit jako kuchař  
v pohádce O princezně se 
zlatou hvězdou na čele, 
který získal ocenění od 
svého krále.

Za MŠ E. Štemberová
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Naše putování „za přáteli z neznámé planety“ 
pomalu vrcholí. Až dosud bylo úspěšné a my vě-
říme, že s úspěchem dorazíme i do cíle. Proto-
že nám fandíte, přinášíme vám z naší hry něko-
lik poznatků. Během roku jsme navázali kontakt  
s obyvateli devíti planet a návštěva poslední, de-
sáté planety je před námi.

Jak se nám podařilo s mimozemšťany kontakt 
navázat? Vybrali si nás sami, poslali zašifrovanou 
zprávu a čekali na odpověď. Po spojení nám kaž-
dý měsíc zadají několik úkolů ke splnění a připra-
ví zajímavé aktivity. A my výzvy přijímáme, účast-
níme se jich, zápolíme a skvěle se bavíme.

Jak to u mimozemšťanů chodí? Jejich život se od 
našeho pozemského života nijak moc neliší. Přá-
telé z jiných planet jsou pracovití, tvůrčí, přemýš-
liví, rádi se baví, radují se z úspěchů a napravují 
chyby. Sdružují se s přáteli, pomáhají si a navzá-
jem se respektují. Zajímají se o nové věci, experi-
mentují, skotačí a sportují. Tancují, zpívají a tvoří. 
Na každé planetě mají své zvyky a ctí své tradice, 
stejně tak jako my na Zemi. Některá planeta na 
nás působila jako naše tělocvična, jiná jako pa-

školní družina
vučina nebo množství papíru, jiná zase jako naše 
sny a přání nebo nás zaujala spoustou barev, také 
nám připomněla vánoční světýlka či na nás půso-
bila mocí krápníků, ledu a zimy.

Co jsme zažili? Spoustu zábavy a smíchu, mnoho 
společných setkání, aktivit v zájmových centrech 
a na kroužcích. Dobrodružství, napětí, radost  
i zklamání, ale také vztek a naštvání. Získali jsme 
spoustu zajímavých poznatků a zkušeností.

S kým jsme navázali kontakt? S obyvateli Oran-
žové, Pestré, Papírové, Blikající a Ledové planety, 
s obyvateli planety Fantazie a Poznání, s obyva-
teli Pavučinkové a Tajemné planety a ještě máme 
před sebou přistání na planetě Přátelství.

Co nás čeká na konci putování? Jedno velké pře-
kvapení. Závěrečné rozloučení a s ním spojená 
radost a smích, možná i nějaké slzičky. K tomu 
také prémie – těšení se na další celoroční hru  
a zasloužené prázdniny. 

Za ŠD E. Štemberová

Historie školy

2000/1
S novým tisíciletím přišel na naši školu také pan učitel Lisse, nynější ředitel školy. O škole 
se vědělo i z místního tisku, zejména díky malým hokejistům. Výuku zpestřovala řada 
vzdělávacích, kulturních i sportovních akcí – paleontologická exkurze u Opočna, návště-
va holandských žáků a učitelů, požární cvičení s ukázkou hasičské práce, škola v přírodě 
v Doubravě u Aše či lyžařský výcvik ve Špindlerově Mlýně. Řešil se však také problém 
kouření a popíjení alkoholu v blízkosti školy. Žáci byli o nebezpečí takového chování 
poučeni a proběhlo několik preventivních akcí.

2001/2
Školu opět navštívili holandští žáci. O Evropě se žáci více dozvěděli i na besedě o vstu-
pu ČR do Evropské unie s poslancem J. Kohlíčkem. Zápis do prvních tříd přijela natáčet 
Česká televize. Na škole vznikl oddíl dívčí kopané. Sportovní vyžití žáků bylo stále na 
vysoké úrovni, zúčastňovali se mnoha soutěží.

2002/3
Oproti předchozímu roku byl rok 2002/3 rušnější. Avšak události to byly neveselé. Celou 
republikou otřásly povodně, a tak se i naše škola zapojila do sbírkové akce na pomoc 
postiženým oblastem. V zimním období musely být vyhlášeny chřipkové prázdniny, ne-
boť 262 žáků a 10 pracovníků školy onemocnělo. Smutná zpráva přišla také z Kosova, 
kde při plnění služebních povinností zemřel bývalý žák naší školy, Vlastislav Hendrich ve 
věku pouhých 23 let.

2003/4
V tomto roce měla škola 492 žáků ve 21 třídách. Zaveden byl staronový předmět – bran-
ná výchova. Budova školy dostala nová okna. Paní učitelka Kuďousková byla navržena 

aneb Co prozradila školní kronika – 5. část (2001–2005)
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na ocenění Zlatý Ámos. Běžel se běh Terryho Foxe a do kina se šlo na žhavou novinku 
– Pán prstenů.

2004/5
Další učitelé se vzdělávali na kurzech práce s počítači. Na školu nastoupila paní uči-
telka Kosinová. Hřiště prošlo rekonstrukcí. Slovan Louny zajistil exkurzi v Sazka Aréně  
a vybraní žáci tak mohli zhlédnout ligové utkání v ledním hokeji. Ve Vrchlického divadle 
proběhla beseda s olympioniky a v Galerii XXL zase výstava žákovských výtvarných 
prací. Žáci pod vedením paní učitelky Žuravnyové vyhráli soutěž O nejlepší model nově 
vznikajícího Zahradního města. Od 1. dubna zahájila školní jídelna výdej dvou druhů 
obědů. Školní rok zakončila akademie v divadle pod heslem „Ten umí to a ten zas tohle“.

Mgr. Jana Elbelová


