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Novinky ze školního webu
Tento školní rok přinesl naší škole také změnu k lepšímu, co se týče komunikace s okolním světem. Po 
dlouhé době byly zrenovovány již zastaralé školní webové stránky. Adresa však zůstala stejná, takže 
informace o škole i nadále najdete na adrese www.3zslouny.cz. Nový web dostal nejen nový designový 
kabát, ale zejména moderní technické parametry, lépe vyhovující současným trendům. Informace jsou 
nyní také přehledněji rozděleny do kategorií podle jednotlivých pracovišť ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše. 
Jako každá novinka má i nový web své mouchy. Zejména je potřeba stránky „nakrmit“ aktuálními infor-
macemi. To je časově náročné a vzhledem k vytíženosti pedagogů i vedení školy to bude chvíli trvat. 
Prosíme tedy o vaši shovívavost. Co již funguje velmi dobře, je jídelníček, kalendář akcí a aktuality.

Na začátku školního roku také vznikly nové stránky školy na Facebooku, nejpoužívanější sociální síti  
v Čechách. Již minulý rok úspěšně fungovaly na Facebooku skupiny pro jednotlivé ročníky, které sloužily 
ke vzájemné spolupráci žáků při vzdělávání a ke komunikaci s některými učiteli. K nim se nyní přidala 
i oficiální stránka školy, jež se nachází na adrese www.facebook.com/3ZSlouny. Ta umožňuje oslovovat 
veliké množství žáků, jejich rodičů a dalších přátel školy. Po pěti měsících provozu sleduje tuto stránku 
přes 300 uživatelů, zejména z řad rodičů, ale i žáků a učitelů. Budeme rádi, připojíte-li se k nim i vy. Na 
těchto stránkách škola a školka prezentují chystané akce, zprávy z různých školních akcí a projektů, do  
nichž se žáci zapojili, důležitá oznámení, fotogalerii apod. Spolupráce rodin se školou si velmi vážíme,  
a proto usilujeme o další propojení těchto dvou světů. Věříme, že moderní technologie nám v tomto 
úkolu mohou pomoci. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se na aktualizacích webu i FB stránkách podílejí  
a zveřejňují zajímavé články. Rodiče, prarodiče, tetičky a strejdové, nebojte se dát nám zpětnou vazbu, 
co dál můžeme v komunikaci s vámi vylepšit.

Bc. Petr Kučera 

Žáci poděkovali ASTORII a. s. 
za podporu
V červnu 2015 se ve školní jídelně uskutečnila akce „3. ZŠ má talent“. Žáci napříč ročníky v ní mohli před-
vést, co dovedou. Zpívali, recitovali a hlavně tančili. Každá správná soutěž potřebuje porotu. O účast  
v porotě jsme požádali Ing. Hotového ze společnosti ASTORIE a. s., který je současně otcem dvou našich 
žáků. Do obecenstva jsme pozvali také paní Havlíkovou a slečnu Šlehoferovou, jež se podílejí na realizaci 
zpravodaje Naše škola, aby viděly děti, kterým jejich práce přináší radost. Na konci programu pak naši 
žáci předali těmto šikovným dámám z firmy ASTORIE a. s. zarámované poděkování s fotkou všech žáků 
školy. Připojili k nim i pár vlastnoručně kreslených obrázků. Poděkování bylo na místě, neboť vydávání 
plnobarevné tiskoviny je finančně i organizačně náročné a škola by si jej bez podpory nemohla dovolit.

Mgr. Jana Elbelová
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Projektový den „Vánoce“ nakoukl do zahraničí

Poslední den školy v uplynulém kalendářním roce žáci využili ke vzdě-
lávání i k zábavě. Na prvním stupni si při vánočním koncertu procvičili 
nejenom koledy. Druhý stupeň uspořádal komponované vystoupe-
ní na téma „Vánoce ve světě“. Každá třída si vylosovala jednu zemi  
a měla dva týdny na přípravu a nacvičení své části programu. V pá-
tek 18. 12. pak ve školní jídelně zazněly koledy v angličtině, němčině, 
francouzštině i ruštině. Třídy seznámily ostatní se Santou, Weinachtsmanem, Papa Noelem a dalšími 
symboly zahraničních Vánoc. Nakonec si ale všichni zazpívali pěkně česky Tichou noc.

Mgr. Jana Elbelová

Bruslení navštěvuje téměř 40 žáků 

Také v letošním školním roce pokračuje snažení malých bruslařů na 
zimním stadionu. Bruslíme každé pondělí a přihlásilo se skoro čtyřicet 
dětí. Ze třídy 2. H chodí bruslit dokonce všechna děvčata – a aby také 
ne! Přece se nenechají zahanbit od svých spolužáků – hokejistů! Pro-
zatím je tady kapacita kroužku naplněna. Další zájemci musí počkat, 
zdali se nějaké to místečko neuvolní.         Mgr. Šárka Kopecká

Deváté ročníky nadchlo čtení

Porozumění textu je to nejdůležitější, co každý z nás potřebuje umět. V poslední době však činí dospí-
vající mládeži nemalé potíže. Proto jsou výběr knihy a práce s jejím textem tak velice důležité. Už nejde 
zadávat povinnou četbu minulých let, byť autoři těchto knih bezpochyby patří k tomu nejcennějšímu, na 
co může být naše česká literatura oprávněně hrdá. Zvolit ale knihu, která v dnešním přetechnizovaném 
světě chytí za srdce náctileté, to je umění. Proto jsem velice ráda, že žáci 9. tříd „začali“ číst. Již několik 
let se snažíme společně do vyučování vkládat literární knihovničky. Někdy se povedou, někdy vůbec ne. 
Dnes už si děti zodpovědně vybírají knihy, jež svým spolužákům přinesou ukázat, a já tak díky svým žá-
kům vím, co čtou a jací vlastně jsou. Platí přece pořád:  „Ukaž mi co čteš a já ti povím, co jsi za člověka!“ 

Mgr. Dana Kuďousková

Hurá za kulturou!

Výlety za kulturou by se mohly stát na naší škole čas od času tradicí. Po loňském úspěchu Fantoma  
v opeře se v letošním školním roce žáci s pedagogy těší na představení muzikálu Dracula. Prostředí Hu-
debního divadla v Karlíně v Praze určitě všechny nadchne a pěvecké umění aktérů zhlédnuté naživo jistě 
všichni ocení. Čas utíká velice rychle, a než se nadějeme, bude vysvědčení,  jaro... a Dracula.

Mgr. Dana Kuďousková

krátce krátce krátce
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Žáci reprezentovali školu ve futsale

V listopadu se naši žáci zúčastnili několika kol školské futsalové ligy. 4. 11. se zúčastnili šesťáci a sedmáci 
1. kola školské futsalové ligy. Po sérii tří proher jsme tak skončili na posledním, 4. místě. Nutno podotk-
nout, že na rozdíl od našich soupeřů jsme neměli v týmu tolik fotbalistů. Konečný výsledek tak odpovídá 
tomu, co jsme předvedli na hřišti. Naši školu reprezentovali: Michal Reitspies, Lukáš Grundza, Pavel Šu-
gár, Petr Vágner, Láďa Bilý, Honza Hamšík, Filip Helšus, Filip Kopecký, David Červíček a Adam Cimrman. 
Žáci 8. a 9. tříd skončili v 1. kole na 3. místě. V prvním zápase jsme remizovali se 4. ZŠ (5:5), poté jsme 
porazili ZŠ Černčice (9:0) a v posledním zápase jsme prohráli se 7. ZŠ (1:5). Kvůli nemocem jsme turnaj 
odehráli pouze s pěti hráči, tudíž jsme neměli možnost střídat! Naši školu reprezentovali: Honza Matras, 
Ruda Šereš, Michal Salač, Leoš Matyáš a Filip Böhm.

Mgr. Václav Suchý

Zúročení vědomostí v laboratorních pracích 
z fyziky a chemie

Každý sedmák, osmák i deváťák ví, co znamená věta: „Příští hodinu si 
uděláme laboratorní práci.“ Sedmáci se s ní setkají poprvé ve fyzice 
při měření délky. Používají různá měřidla a snaží se co nejpřesněji mě-
řit různě velké předměty včetně rozměrů místnosti. Velmi je baví vá-
žení na laboratorních vahách, zjišťování objemu těles nebo ověřování 
Archimedova zákona. Ve vyšších ročnících například sestavují provizorní telefon nebo různé elektrické 
obvody či dalekohled. Chemie je pro osmáky tak trochu hra na kouzla. Když při laboratorních pracích 
dostanou do rukou protokol, kde mají téma hodiny, úkol, postup práce a hlavně otázky na zjištěné vý-
sledky, chvíli trvá, než pochopí, že musí tento úkol udělat opravdu sami, bez nápovědy. Občas tápou, 
občas se diví, jakýže zázrak to vyrobili. V každých „laborkách“ však žáci zúročí vědomosti, které v hodi-
nách získali, učí se samostatnosti a také odpovědnosti za vlastní práci.

Ing. Marie Růžková

Řemeslné dovednosti prověřila soutěž

14. 12. 2015 se pět žáků 9. tříd zúčastnilo soutěže „Řemesla 2015“, kterou po-
řádala OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny, p. o. V konkurenci asi 40 žáků se nikdo 
z našich neumístil na prvních příčkách. Byla znát nezkušenost našich žáků  
s prací v dílně. Naše účast však byla přijímána dobře. Dívky v krejčovské dílně 
ušily jednoduchou vánoční ozdobu a v aranžérské dílně tvořily vánoční deko-
race z papíru.
Chlapci si vyzkoušeli různá řemesla. V instalatérské dílně řezali a svářeli plas-
tové trubky, v zámečnické dílně pracovali s kovem i dřevem a v zednické dílně 
stavěli komín, řezali pilou ytong a pokládali dlažbu podle předloženého vzoru. Na to, že některé činnosti 
dělali poprvé, si vedli dobře. Získali tak cenné zkušenosti a podívali se do prostor učiliště.

Mgr. Jana Elbelová
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Osmáci a deváťáci vyjeli 
na jazykový kurz 
až do Londýna

Kdybyste se pohybovali poslední měsíce ve školství, snad 
denně byste slýchali o výzvě č. 56. Ta se týká čerpání fi-
nančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost pro mimopražské školy. Peníze 
jsou určeny na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, 
výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodo-
vědných a technických oborů. Naše škola využila část peněz 
na vybavení školní knihovny novými knihami a na jazykový 
kurz v Anglii pro dvacet žáků osmých a devátých tříd. Ces-
tu do Anglie i kurz hradila v plné výši Evropská unie, takže 
byl celý pobyt dostupný i žákům z nízkopříjmových rodin. 
Bonusem bylo i bydlení v rodinách, kde se naši žáci měli 
možnost potkat se zajímavými lidmi různých ras a zvyků. 
Pobyt je tak obohatil nejen jazykově, ale i společensky. Na 
cestě žáky doprovázely paní učitelky Popelková a Paurová.

Mgr. Jana Elbelová

Dne 8. 12. vyrazila naše dvacetičlenná skupina angličtinářů 
na týdenní pobyt do Londýna. Cesta byla náročná a dlou-
há, ale na jejím konci nás přivítal ranní Londýn v plné své 
kráse. V hezkém a slunečném počasí (což je v Anglii v tuto 
dobu nezvyklé) jsme vyrazili na skoro 10hodinovou túru po 
Londýně. Prošli jsme kolem parlamentu, vyfotili si známý 
Big Ben a mířili k největší atrakci v Londýně – London Eye. 
Ve výšce 135 m jsme měli Londýn jak na dlani. Poté jsme 
došli na Trafalgar Square, kde jsme si rádi na chvíli odpo-
činuli v národním muzeu. S přibývajícím časem nám všem 
pomalu docházely síly a již jsme se těšili, až nás řidiči od-
vezou k místu setkání s našimi náhradními rodinami. Další  
2 dny děti absolvovaly jazykový kurz, završený certifikátem. 
Každý den nás Londýn překvapil něčím zajímavým. Uteklo 
to a my jsme se v neděli navečer vypravili směrem Česká 
republika. Přijeli jsme unaveni, ale plni dojmů.

Mgr. Michaela Popelková
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Otakárek potřetí aneb 
Čtenářské dílny
Otakárek je název našeho školního parlamentu, pěveckého sboru a nově také název projektu, který je 
v rámci výzvy č. 56 MŠMT zaměřen na rozvoj čtenářství a výuku cizích jazyků.

Rozvíjení čtenářství probíhalo formou čtenářských dílen, které se uskutečnily ve druhém, čtvrtém, pá-
tém a devátém ročníku. Děti si na jejich začátku vybraly knihu, kterou 20–30 minut samostatně četly. Pak 

se o knížkách bavily, psaly dopis hlavnímu hrdinovi, vytvá-
řely komiks, podvojný deník či pětilístek. Žáci si rozšířili 
literární obzor, naučili se lépe koncentrovat a diskutovat  
o knížce. Motivací pro ně bylo také to, že dílny neprobíha-
ly klasicky v lavicích, ale žáci se mohli pohodlně uvelebit 
třeba na žíněnkách.

Dílny umožnily přivést k četbě všechny zúčastněné žáky. 
Doufejme, že si děti vytvořily kladný vztah k četbě a kníž-
ka pro ně bude stále dobrým kamarádem, který potěší, 
poučí, pobaví a podrží v nesnázích.

Také druháci byli velmi nadšeni, zaujal je hlavně Ferda 
Mravenec, což dokazují i výtvarné práce. Autorem obráz-
ku je Tomáš Poděbradský.

Velké poděkování si zaslouží paní učitelky, které se na 
dílnách podílely.
                                                                               

 Mgr. Jana Švýcarová 
koordinátor projektu

Exempla trahunt neboli 
Příklady táhnou
Toto latinské přísloví platí i pro paní učitelku Švýcarovou, která na naší škole vyučuje především český 
jazyk a literaturu. Lásku k rodnému jazyku nezapře. Kromě učení se totiž věnuje také vlastní autorské 
činnosti. Je spisovatelkou. Na svém kontě má již dvě knížky pro děti a také dvě básnické sbírky. Pravidel-
ně pořádá autorská čtení. To poslední se odehrávalo 21. listopadu ve Slavětíně, kde křtila svou nejnovější 
básnickou sbírku Srdeční čakrou. 

Mgr. Jana Elbelová
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Naše cesta 
Bludištěm  
6. 10. 2015 jsme se již potřetí vydali v brzkých ran-
ních hodinách směrem Ostrava za dobrodružstvím 
zvaným Bludiště. Cesta proběhla bez problémů a my 
jsme dorazili do slunné Ostravy, kde jsme stihli ještě 
před zahájením natáčení pořídit nespočet originál-
ních „selfíček“. 

Z dopoledního natáčení odcházelo vítězné družstvo 
s třetí výhrou, a tak na nás čekalo milé překvapení  
v podobě nového družstva. Síly byly tedy na startov-
ní čáře vyrovnány. Jelikož jsme byli na místě první, 
měli jsme možnost zvolit si barvu našeho družstva  
a po minulém úspěchu jsme volili opět modrou. Naši 
soutěžící se odebrali do maskérny a po půl druhé za-
čalo samotné natáčení.

Jako první se nám otevřelo laserové bludiště, které 
nebylo bezchybné, ale náladu a chuť do boje nám 
nevzalo. Po laseru jsme se již všichni přemístili do stu-
dia a začal pravý boj. Postupně jsme si získali bodový 
náskok a nálada se jen a jen zlepšovala. Soutěžící se 
postarali o napětí až do samého konce. Díky bodo-
vému náskoku jsme šli do finální soutěže s jednou 
indicií navíc, ale ve vzduchu byla stále možnost, že 
díky 15bodovému ohodnocení nás protihráči porazí. 

Posledním úkolem bylo určit název seriálu. Postup-
ně jsme otvírali indicie a zkoušeli jsme různé názvy, 
které nás napadaly. Naši soupeři na tom byli stejně, 

všichni jsme se upínali k časomíře a mačkali prsty  
v pěst. Čas vypršel a správný název nepadl. S napětím 
jsme čekali na konečný verdikt, který naštěstí zazněl 
v náš prospěch. Rozhodly získané body a my jsme 
se stali vítězi. Závěrečný balancovník nám nepřine-
sl finanční výhru, ale to nám nezkazilo velkou radost  
z vítězství. 

Po vyčerpávajícím dnu jsme se přemístili do ubytovny 
České televize, kde jsme nabírali síly na další soutěžní 
den. Ve středu nás čekalo dopolední natáčení. Po ne-
úspěšném laserovém bludišti jsme se rychle oklepali 
a s velkým nasazením jsme se pustili do připravených 
soutěží. Dnes nám vyšel i hod zlatým bludišťákem  
a body se sypaly na naši stranu. Nálada ve studiu byla 
úžasná a všichni jsme věřili v další výhru.

Do závěrečné hry jsme šli opět s bodovým náskokem. 
Napětí stoupalo, všechny indicie byly otevřené, čas 
běžel a nepadla jediná odpověď. Začala stoupat na-
děje, že opět rozhodnou body a my se staneme vítě-
zi. V posledních vteřinách přece jen přišlo to dlouho 
očekávané cvaknutí a následovala správná odpověď, 



9

Zvídavé děti objevují 
svět kolem sebe 
V tomto školním roce začal kroužek Zvídálek svoje putování nejdříve procházkou s průvodcem a in-
teraktivní hrou po našem městě, poté pokračoval pouštěním draků na školním hřišti a kalendářní rok 
jsme zakončili vystoupením při rozsvěcení vánočního stromku. Letošní básničku nám zcela originálně 
napsala naše paní spisovatelka Švýcarová a my jsme si ji mezi sebou rozdělili tak, abychom se na pódiu 
vystřídali všichni. S přehledem jsme zvládli i vánoční dílny v Ekocentru Dymnivka v Postoloprtech, kde si 

Zvídálkové vyrobili keramické svícny. V novém kalen-
dářním roce nás čeká například návštěva veterinární 
ordinace, loutkového divadla, vlakového nádraží, ha-
sičské jednotky či výlety za zvířátky na statek a do 
planetária za hvězdami. Školní rok pro malé Zvídálky 
je v polovině a pořád jsou plni očekávání, jestli bude 
v našem programu také ještě nějaké neohlášené pře-
kvapení.

Jana Drahovzalová

jenže od protihráčů. Přihlášení k odpovědi přišlo od 
obou družstev téměř ve stejnou chvilku, ale bohužel 
protihráči byli o setinku sekundy rychlejší. Naše sou-
těžící to mrzelo o to více, že odpověď, s kterou se 
přihlásili, by byla správná.

Podruhé to ani přes bodový náskok nevyšlo. Navzdo-
ry tomu jsme si všichni celou soutěž užili a naši sou-
těžící nám rozhodně neudělali ostudu. V odpoledních 
hodinách jsme se vydali na cestu domů s dvěma no-
vými kamarády bludišťáky a proběhla i vytoužená 
zastávka v Mc Donaldu.

Soutěžícím patří vřelé poděkování, do poslední chvil-
ky bojovali s velkým nasazením a pro nás odcházeli 
ze studia jako vítězové. Užili jsme si krásné společné 
dva dny a už teď se těšíme na další soutěžní výzvu. 
My se prostě neztratíme!!! ;-)

Mgr. Lenka Mráčková
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Jak vyučovat 
o holocaustu
„Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji 
zopakovali.“

George Santayana 

„V učivu základní školy najdeme několik témat, která mají po-
tenciál zasáhnout dětskou duši. Zejména v předmětech, jako 
je etická výchova, výchova k občanství či dějepis. Aby učitel 
téma správně uchopil, může využít nabídky dalšího vzdělává-
ní pedagogických pracovníků. 

Učím etickou výchovu již řadu let. Pravidelně se účastním seminářů 
na téma „Jak vyučovat o holocaustu“, které jsou pořádány od roku 
2000 ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského mu-
zea v Praze, Muzea romské kultury v Brně a Památníku Terezín.  

Témata jsou rozdělena do čtyř programových stupňů se zaměře-
ním na židovství a holocaust v našich zemích, dějiny židovského 
osídlení, všeobecnou problematiku holocaustu, historii terezínské-
ho ghetta a romskou problematiku v ČR – zvyky a tradice, proná-
sledování a genocida za 2. sv. války. Velmi osobní byla setkávání  
s pamětníky. 

V semináři II. stupně „Holocaust ve vzdělávání“ jsme měli možnost 
seznámit se s metodami práce používanými při výuce v zahraničí,  
a to jak v renomovaných muzeích a památnících, tak i ve školách. 
Na workshopech jsme pracovali s nejnovějšími výzkumy a pedago-
gickým zpracováním tématu pronásledování Židů.

Zkušenosti a osobní prožitky pak mohu využít při výuce těchto té-
mat. V roce 2014 se naši žáci zapojili do mezinárodního projektu  
s názvem „Krokus“, který realizuje irská organizace Holocaust Edu-
cation Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělá-
vání a kulturu Židovského muzea v Praze. Žáci 8. a 9. ročníku mimo 
jiné vysadili na pozemku školy v rámci tohoto projektu cibulky žlu-
tých krokusů.

Další aktivitou pro naše žáky bylo zhlédnutí dokumentu „Síla lid-
skosti“ a následná beseda s jeho autory. Nejpůsobivější však bývají 
pro žáky návštěvy míst, kde se tato část historie odehrávala. Devá-
té třídy navštěvují památník v Lidicích, letos se osmáci a deváťáci 
podívají také do Terezína. 

Mgr. Alena Gajdošíková



11

Otakárci působí 
na škole již 4. rokem 
Už tři zasedání školního parlamentu mají za sebou jeho členové. Nejprve jsme se seznámili s cíli a úkoly 
parlamentu, přivítali jsme nové členy, vytvářeli jsme své emblémy. Zvolili jsme předsedkyni, kterou se 
stala Máša Mosiychuk z 8. B. Povídali jsme si o plánovaných akcích a přednesli nové návrhy, náměty  
a připomínky.

V tomto školním roce chceme nadále vylepšovat prostředí školní jídelny, chtěli bychom uspořádat „Den 
naruby“ a „Den otevřených dveří“, zúčastníme se výjezdního zasedání školních parlamentů. Již podruhé 
jsme vyhlásili soutěž tříd o nejoriginálněji ozdobený vánoční stromek.

Vymýšlíme aktivity společné pro 1. a 9. třídy a na konci školního roku se můžete těšit na 3. ročník sou-
těže „3. ZŠ má talent“.

Těšíme se na spolupráci všech žáků a věříme, že pro vás i nadále budeme přínosem.

Mgr. Jana Švýcarová a Mgr. Alena Gajdošíková, koordinátorky ŠP

Školní parlament

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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Před deváťáky stojí 
velké rozhodování 

V posledních týdnech se informace na žáky devá-
tých tříd jen hrnou. Návštěva Informačního a po-
radenského střediska na Úřadu práce v Lounech 
přispěla k utřídění základních informací ve volbě 
typu střední školy.

Jednotlivé střední školy si potom žáci prohléd-
li  na akci „Vzdělávání 2016“. Letáčky, informace  
z úst pedagogů, ale i studentů konkrétních škol, 
to není nikdy k zahození. No a konečně i návštěva 
zástupců jednotlivých škol (SČMSD Žatec, Střední 
lesnická škola Křivoklát, Schola Humanitas Litví-
nov, OA a SOŠ generála F. Fajtla Louny,  Buka-
school Most, OA a Střední odborná zemědělská 
a ekologická škola Žatec, Střední škola služeb  
a řemesel Stochov, SPŠ a VOŠ Chomutov) pří-
mo u nás ve škole v devátých třídách. Jsme rádi, 
že kromě pedagogů jednotlivých středních škol 
navštěvují naši školu s prezentacemi škol i naši 
bývalí žáci, kteří na těchto školách v současnos-
ti studují. Mezi poslední aktivity našich deváťáků 
budou určitě patřit i „Dny otevřených dveří“ na 
jednotlivých středních školách. 

Dobře se rozhodnout – k tomu je potřeba i velké 
množství informací!

Mgr. Dana Kuďousková
výchovná poradkyně
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Projektový den „Volba 
povolání“ poučil i pobavil
26. listopadu 2015 se na druhém stupni uskuteč-
nil projektový den zaměřený na seznámení s čin-
nostmi různých profesí. Podívat se do reálného 
života je, jak se říká, „k nezaplacení“. V letošním 
roce se naši žáci mohli podívat na pracoviště au-
tomechaniků ve společnosti Auto Evžen Myslivec 
Louny, do Domu seniorů v Lounech, na oddělení 
Policie České republiky v Lounech, na rehabilitač-
ní oddělení v objektu lounské polikliniky, zkusit 
si učitelskou praxi v 1.–4. třídách, zabavit děti ve 
školce, pomoci uvařit oběd pro školní strávníky, 
okouknout praxi u kadeřnice, prohlédnout si za-
hraniční společnosti Aisan a Fujikoki a orientovat 
se alespoň trochu v administrativní práci v kan-
celáři ředitele školy. Všichni se samozřejmě ne-
dostali na místa, která chtěli. Počet míst byl na 
jednotlivých pracovištích omezen podle charak-
teru práce. Jeden projektový den skončil, za rok 
bude další. Možná se otevřou i další místa, kam 
se budeme moci jít podívat. 

Všem, kteří pomohli zrealizovat tento návštěvní 
den, za všechny žáky moc děkuji a moc si toho 
vážíme. Dovedeme si představit, že to není v běž-
ném provozu vůbec jednoduché, a celé zajiště-
ní jednotlivých exkurzí chce nejen odvahu, ale  
i hodně času. 

Mgr. Dana Kuďousková 
výchovná poradkyně
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Bývalí žáci
Tentokrát jsme pro tuto rubriku oslovili mladou 
slečnu, kterou naši žáci mohou potkávat v budo-
vě školy. Je jí Anastasiya Pavlovska, jež je u nás na 
roční praxi v kanceláři školy.

Dobrý den, jistě to není tak dáv-
no, co jste na tuto školu chodila 
jako žákyně. Prozradíte nám, ve 

kterém roce jste ji opouštěla? A co vaše znám-
ky? Jaká jste byla žákyně?
Zdravím všechny své bývalé učitele, stávající žáky 
a všechny, co čtou tento článek. Školu jsem vyšla 
v roce 2010. Ale když jí dnes procházím, jako by 
to bylo teď. Mám tolik krásných vzpomínek na 
toto období. Podle mě jsem byla průměrná žáky-
ně. Učitele jsem měla ráda. Doma jsem se nikdy 
neučila a úkoly jsem dělala těsně před hodinou. 
Ale při vyučování jsem vždy dávala pozor. Škola 
mě bavila. 

Jaké předměty vás bavily nejvíc? 
Bylo ve škole něco, na co ráda vzpo-
mínáte?

Vše mě zajímalo a ráda jsem se dozvídala nové 
informace ve všech předmětech. Akorát jazyky 
mi dělaly starosti. Matematiku jsem měla nej-
raději a tělocvik mi zase pěkně rozproudil krev. 
Ráda vzpomínám na všechna sportovní utkání  
a třídní výlety. To byla vždy velká sranda a skvě-
lé zážitky. Třeba výlet do Prahy anebo přespolní 
běh na Peruci. 

Jaká jste byli třída? Víte, co dnes dělají 
spolužáci? 
Všichni moji spolužáci byli pro mě velmi 

dobří kamarádi. Byli jsme skvělá parta lidí, která 
vždy držela při sobě. Plno z nich už pracuje ane-
bo práci hledá. Jedna je v Anglii a pár jich je na 
vysokých školách. 

Jaká byla vaše další studijní dráha? 
Pokračovala jsem na Obchodní akademii 
obor Ekonomické lyceum. Tento obor 

jsem si vybrala proto, že mě baví matematika  
a ekonomika. Se školou jsem byla moc spoko-
jená. Dnes už mám maturitní vysvědčení a dále 
jsem chtěla pokračovat na České zemědělské 
univerzitě v Praze obor Provoz a ekonomika – 
kombinované studium. První rok jsem se tam ale 
nedostala. A další rok taky ne. Jsou tam těžké 

Š KOLA
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přijímací zkoušky (pro mě hlavně z anglického ja-
zyka). Ale letos jsem se dostala na Karlovou uni-
verzitu v Praze obor Matematika se zaměřením 
na vzdělávání – kombinované studium. Moc se 

mi tam líbí. 

Jaké to je pro mladou dívku, když 
se dostane na úřad práce? 
Byl to pro mě šok. V Ústeckém kra-

ji je velká nezaměstnanost. Měla jsem pocit, že 
i kdybyste byla sebelepší, práci vám nikdo hle-
dat nepomůže. Všechno jsem si zařizovala sama. 
Všem jsem rozesílala svůj životopis. Prošla jsem 
mnoha pohovory. Nikdo mě nevzal, ani když říka-
li, že jsem se jim líbila. Ani když prý moje znalosti 
nebyly špatné, ba naopak. Každého jen zajímalo, 
jestli mám praxi, a to bylo pro ně nejdůležitější. 

Pomohl vám ÚP s dalším uplatně-
ním?
Jsem nyní v projektu Společensky úče-
lové pracovní místo od ÚP - Administ-

rativní pracovník. 
Ale vděk patří jiným. Jsem moc ráda, že jsem do-
stala takovou možnost. Díky tomu budu mít jis-
tou roční praxi v oboru. 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Moje plány nemají konce. Chtěla bych 
hlavně dodělat vysokou školu. Mít 

dlouhodobě zajištěnou práci, která mi bude při-
nášet uspokojení, a vydat svoji vlastní kolekci ob-
lečení a doplňků. A vyhrát pár tanečních battlů. 
Podívat se na všechny velké taneční akce, jako je 

například Just Debout v Paříži. A procestovat ce-
lou Evropu.

Tak držíme palce a děkuji za poskytnutý roz-
hovor.

 Mgr. Jana Elbelová

Š KOLA
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M ateřská
škola
Podzim je tentam, my bychom se však rádi spo-
lečně s vámi ohlédli za podzimními aktivitami 
dětí z naší školky. Už jen když se děti podívaly  
z oken třídy, viděly tolik různorodých barev pod-
zimu. V rámci tematické oblasti „Čas podzim-
ních barev“ jsme pozorovali a poznávali změny 
v přírodě. Děti také navštívily farmářský obchod  
v centru Loun, kde se seznámily s různými druhy 
ovoce, zeleniny a dalších podzimních plodů. Od 
ochotné obsluhy pak dostaly i malou ochutnávku 
jablíček a hrušek.

Ve školce jsme potom k tématu vyráběli podzim-
ní strom. Děti si vyzkoušely techniku zapouštění 
barev do klovatiny. Přírodniny posbírané na pro-
cházkách jsme využili k sestavování draků a ji-
ných podzimních obrázků. Dále se děti zúčastnily 
programu v knihovně „O pastelce bez barvy“, kde 
poznávaly odstíny barev kolem nás. Každý si zde 
mohl vybarvit svoji pastelku. A když se přiblížil 
svátek duchů, vydlabaly si děti dýni.

Lenka Burianová 
učitelka MŠ
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Školní 
družina 
Velké dobrodružství s Malým Lukem
Malý Luk je jméno našeho indiánského přítele  
z kmene Černých havranů. Je mu deset let a jeho 
domovem je prérie. Spolu s ním prožíváme v naší 
školní družině „Indiánský rok“. Indiáni mají blíz-
ko k přírodě, cení si dovedností, znalostí, odvahy  
i síly, mají rádi hry a sportování. Více se děti doví-
dají od Malého Luka každý týden při společných 
setkáních. Zjišťují informace o životě, zvycích  
a tradicích indiánských kmenů. V úkolech a hrách 
prokazují svou zdatnost a odhodlání. Za své vý-
kony pak získávají body nejen pro sebe, ale i pro 
svůj kmen (oddělení ŠD).

Tak například děti vyzdobily chodbu velkými ob-
rázky indiánů. Vyrobily si batikovaná trika a pa-
pírové čelenky nebo lapače snů. Na konci každé-
ho měsíce společně vyhodnocujeme, jak se nám 
úkoly podařily. Na konci celoroční hry se děti 
setkají se samotným šamanem, a pokud během 
roku prokážou svou snahu a odhodlání, ocení je 
šaman i malou odměnou.

  8. 1. Lov bizonů
15. 1. Zvířecí dominová dráha
22. 1. Indiánské hry bez hranic
  5. 2. Vycházka k Bizoní hoře
12. 2. Indiánská slavnost
19. 2. Vědomostní soutěž
26. 2. Karneval
11. 3. Indiánská zkouška odvahy

18. 3. Poznáváme orlí moc a sílu
25. 3. Hry vládců nebes
  1. 4. Výroba kraslic
  8. 4. Indiánská škola
15. 4. Indiánská stopovačka
22. 4. Malování pro Den Země
29. 4. Uctívání přírody

  6. 5. Indiáni myslí na maminky
13. 5. Jak se budí semínka
20. 5. Malování na chodník 
27. 5. Vycházka jarní přírodou 
  3. 6. Indiánské hry s oblázky
10. 6. Družinový přebor v atletice
17. 6. Zkouška 10 orlích per

V druhé půlce roku na nás čekají tato společná setkání:

Za ŠD E. Štemberová
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Historie školy

2005/6
9. září 2005 bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované hřiště na pozemku školy. 
Nechybělo přestřižení pásky, projevy významných osobností či štafetový běh žáků. Bylo 
se čím chlubit. Tento školní rok se nesl ve znamení ekologické výchovy, žáci i učitelé 
absolvovali řadu ekologických aktivit. Započalo se s vysazováním stromků vedle hřiště, 
čímž byly položeny základy dnešního arboreta. Škola vyhlásila soutěž o nejlepší návrh 
na logo školy. Z této soutěže vzešlo logo s pastelkou, které v upravené podobě funguje 
dodnes.

2006/7
Projekty, kam se podíváš. Po úspěšném projektu z předchozího školního roku se i tento 
rok vyjelo do Prahy za poznáváním našeho hlavního města. Od roku 2006 se projekt 
„Praha“ koná pravidelně. Dalšími projekty byly „Velikonoce“ či „Den Země“. Kromě těch-
to celodenních aktivit čekalo žáky především učení a poznávání nových věcí, řada dal-
ších sportovních a kulturních akcí.

2007/8
„Moje škola“ –  to je název školního vzdělávacího programu, kterým se od roku 2007 
naše škola řídí. Dle nových požadavků ministerstva ho sestavili sami učitelé po mnoha-
hodinové práci. Usilovně pracovali také dělníci, kteří na budově školy vyměňovali další 
stará okna za okna plastová. Zpestřením života školy byl úspěch žákyně sedmé třídy 
Blanky Skálové v soutěži „Dívka roku“. Blanka tuto celostátní soutěž krásy vyhrála.

aneb Co prozradila školní kronika – 6. část (2005–2010)
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2008/9 
V září došlo k novému přerozdělení žáků do tříd, a to podle jejich prospěchu. Cílem bylo 
zvýšit efektivitu vzdělávání všech skupin žáků, zejména díky možnosti upravit tempo 
výuky. Během prvního roku byli žáci s novým uspořádáním spokojeni, jak ukazovalo 
dotazníkové šetření mezi nimi. Z dlouhodobého hlediska se však model ukázal proble-
matický zejména v oblasti sociálních vztahů a motivace žáků. 

2009/10
Školní kroniky jsou vážně zajímavé čtení. A od školního roku 2009/10 jsou i nádherně 
zdobené rukou paní učitelky Ireny Matouškové, nové školní kronikářky. O krásnější a za-
jímavější prostředí se snažila také škola. Došlo k rekonstrukci šaten a sprch u tělocvičny. 
V učebnách školy se objevilo prvních pět interaktivních tabulí (v roce 2015 jich máme 
už 16). Kosmetickou změnou prošel také název školy. Museli jsme se rozloučit s názvem  
3. ZŠ Louny (ačkoli v běžné řeči stále mluvíme o „Trojce“) a přivítali jsme název nový, 
a to ZŠ Louny, 28. října 2173, p. o.

Mgr. Jana Elbelová
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