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Vážení a milí čtenáři,

do rukou se vám dostává školní zpravodaj, který vychází nepřetržitě od roku 2013. Zpravodaj, který vznikl díky nápadům 

ASTORIE a.s. a který by bez této podpory nemohl dále vycházet. Za tuto aktivitu jménem školy, žáků a rodičů ASTORII a.s. 

děkujeme.

A o čem se dočtete tentokráte?

Mateřskou školu čeká v nejbližší době zápis. Před samotným zápisem si rodiče s doprovodem mohou prohlédnout školku 

a přilehlý areál a rozhodnout se tak na základě získaných informací, zda je školka pro jejich ratolest vhodná. Mimochodem, 

plynulý přechod z MŠ do ZŠ ve známém prostředí či využití školního bazénu, vlastní tělocvičny a rozlehlého zeleného oplo-

ceného areálu není rozhodně k zahození. V jednom z článků se dočtete např. o přípravě předškoláků do 1. třídy formou 

nápravných grafomotorických cvičení.

80 dětí základní školy čeká ozdravný pobyt. Celý projekt z dotace ministerstva životního prostředí zajišťuje lektorka envi-

ronmentální výchovy a učitelka Ing. Marie Růžková. Kolik práce je schováno za realizací tohoto projektu, si dokáže předsta-

vit málokdo, ale výsledkem je 80 dětí, které v období 22. - 28. 4. vyjedou na dotovaný ozdravný pobyt do Chřibské.

Vedle studijních a sportovních úspěchů (malé zpěvačky  1. a 2.H se chystají na vystoupení) se dočtete také o práci žákovské 

samosprávy, na kterou jsme hrdí. Pravidelně vychází školní časopis Školní špion. Na škole funguje celá řada kroužků. Školní 

družina se může pochlubit stále vysokou oblibou a hojně navštěvovanými pátečními společnými setkáními všech sedmi 

oddělení ŠD. Abych nezapomněl, 11. 4. začalo 2. kolo internetové soutěže o Lounech a okolí, kterou naše škola pořádá.  

V letošním ročníku se opět můžeme těšit na originální trička s logem soutěže (nikdo jiný než vítězové soutěže nemůže toto 

tričko získat), elektroniku, knihy od Knihcentra a jako bonbonek třeba vyhlídkový let vrtulníkem (přislíbeno panem Sedláč-

kem ze SEKO Aerospace a.s.).

Všem sponzorům pokorně děkujeme a vzhledem k velkému nákladu zpravodaje Naše škola, který dostávají všechny děti 

školy a lounské instituce, nabízíme možnost inzerce v časopisu. V případě zájmu se prosím obracejte na pana Ing. Davida 

Hotového, regionálního manažera ASTORIE a.s. (hotovy@astorieas.cz).

A na závěr bych chtěl využít tohoto prostoru k poděkování všem zaměstnancům školy, díky jejichž kvalitní práci naše škola 

vzkvétá. Jedná se často o rutinní kvalitní i nadstandardní práci.

Za toto bych rád všem poděkoval.

                                                                                     Mgr. Vlastimil Lisse

ředitel školy

Úvodní slovo ředitele školy
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Významná výročí dějin nás zajímají

Žáci osmých tříd, kteří navštěvují dějepisný seminář, se nyní 

zaměřili na studium osobnosti Karla IV. Navázali na znalos-

ti, které o Otci vlasti mají z minulých ročníků. Pro zjišťování 

dalších informací využívají nejen literaturu, ale též historické 

prameny. Aby si uměli život a skutky tohoto panovníka zařadit  

do širšího kontextu, využili jsme nabídky Městského infor-

mačního centra a poslechli si přednášku Mgr. Blanky Tomáš-

kové o lucemburském období v Lounech. Jistě nás obohatí též 

výstava Poklady Karla IV., na kterou se vydáme do  Oblastní-

ho muzea Louny. Výsledek naší badatelské činnosti shrneme  

do historické koláže s názvem Slasti a strasti Otce vlasti. Věří-

me, že si s námi 700. výročí narození Karla IV. připomenou všichni žáci.

Mgr. Jana Švýcarová

Připomněli jsme si Den učitelů

29. března navštívil naši školu sám veliký Jan Amos Komenský. 

Rozhodl se dětem, zaměstnancům školy, a především peda-

gogům popřát všechno nejlepší ke Dni učitelů. Při té příleži-

tosti obešel jednotlivé třídy a zjišťoval u dětí, co o něm všech-

no vědí a jak se jim ve škole líbí. Vysvětlil žákům, o co všechno 

se během své dlouhé kariéry snažil a které jeho myšlenky se 

v dnešním školství realizují. Popřál jim mnoho úspěchů v bu-

doucím studiu i životě a rozloučil se jednou ze svých mnoha 

myšlenek: „Učitel je světlo na vaší cestě za vzděláním, na cestě 

za tím stát se lepším člověkem. Kroky na té cestě však musíte 

udělat sami, nikdo vás na této cestě neponese.“

Bc. Petr Kučera

krátce krátce krátce
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Právo v každodenním životě

V měsíci březnu 2016 měli žáci 9. ročníků možnost zeptat se 

na otázky týkající se uplatňování práva v reálných  situacích. 

Přednáška Mgr. Jiřího Kuďouska byla zaměřena na oblast 

trestního práva. Zmiňovány a vysvětlovány byly přestupky, 

trestní odpovědnost mladistvých, správní řízení, soudní líče-

ní,  došlo i na otázky kolem drog, jak se stát advokátem a 

jak taková advokátní kancelář funguje.  Žáci si některé otázky 

připravili předem, jiné pokládali přímo při přednášce. V závě-

ru si mohli vyzkoušet i talár advokáta. Mezi žáky jsou takové 

praktické přednášky velmi vítané.

Mgr. Dana Kuďousková

Soutěžíme, podpořte nás!

V březnu jsme se rozhodli zúčastnit se výtvarné soutěže 

Strom, kterou vyhlásilo Ekocentrum Dymnivka ve spolupráci 

s městem Louny a oblastním muzeem. Téma nám bylo blíz-

ké, protože jsme akorát dokončili společenstvo lesa v příro-

dovědě. Už to chtělo jen nápad, jak to celé udělat, abychom 

měli šanci třeba i vyhrát. Rozhodli jsme se pro velký 3D model.  

Na něm se podílela, a nutno dodat i vyřádila, celá třída. Někdo 

maloval, někdo stříhal, všichni lepili, chodili s nápady. Ve stro-

mě jsme ubytovali ptačí rodiny Dudkových, Strakapoudových 

a dalších, veverky, motýly, brouky a poblíž i zajíce. Jak se nám 

to povedlo, můžete posoudit sami z fotografií nebo ještě lépe: 

přijďte se podívat do muzea v Lounech, kde bude náš strom spolu s obrázky stromů páťáků vystaven od 18. 4. do 17. 6. 

Můžete tak podpořit naši školu při hlasování veřejnosti. Hlasuje se až do poloviny května! 

Mgr. Veronika Paurová

krátce krátce krátce
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Co je nové, nemusí být vždy lepší. To se týká i zavádění moderních technologií do výuky. Když však některé 

novinky mohou usnadnit dosažení potřebných cílů vzdělávání, nebojíme se je do výuky zapojit. 

Již třetím rokem mohou žáci druhého stupně využívat například speciálně pro ně založené skupiny na sociální síti Facebook. 

Tyto třídní skupiny se řídí pravidlem, že si žáci mohou navzájem pomáhat i mimo školní lavice. Pokud si neví s nějakou 

látkou rady, potřebují zjistit, zda nebyl nějaký domácí úkol, který si 

zapomněli zapsat, či potřebují ofotit od spolužáků zápisky v sešitě, 

můžou studenti tyto skupiny navštívit a o potřebnou pomoc požá-

dat spolužáky. Do těchto skupin mohou přispívat i učitelé, pokud 

chtějí žákům připomenout nadcházející test, školní akci a podobně. 

Do těchto třídních skupin se mohou připojit i rodiče, pokud chtějí 

mít větší přehled o tom, co jejich ratolest v blízké době ve škole čeká.

Od tohoto školního roku funguje i oficiální facebooková stránka 

školy na adrese www.facebook.com/3zslouny. Zde jsou uveřejňová-

ny školní akce, úspěchy žáků, nadcházející události a život ve škole 

obecně. Je zde i bohatá galerie fotografií. Zároveň slouží tyto strán-

ky jako komunikační kanál mezi veřejností a školou. 

Poslední novinkou, která přibyla do školního inventáře, je doplněk  

k vynikajícím interaktivním tabulím, hlasovací zařízení SmartRespon-

se. Jedná se v podstatě o malý ovladač, který umožňuje hromadnou 

komunikaci žáků s učitelem během vyučovací hodiny. Toto zařízení 

je velmi praktické při testování vědomostí žáků. Studenti díky němu 

nemusí vyplňovat test na papíře a čekat do příští hodiny na výsle-

dek své práce, ale po každé zodpovězené otázce mohou vidět, jak si 

vedli. Učitel má zároveň okamžitou zpětnou vazbu. Odpadá i opra-

vování, neboť ihned po splnění testu žák zná výsledek a výslednou 

známku. Ještě praktičtěji se jeví použití těchto „hlasovátek“ během 

vyučovacích hodin. Pedagog může klást během výkladu předpři-

pravené dotazy a na rozdíl od klasického hlášení, kdy pro odpověď 

může vyvolat jen jednoho žáka, se nyní dozví odpovědi od všech. 

Může tak zjišťovat, kdo látce správně rozumí a kdo má stále ještě  

v učební látce mezery. 

Použití moderních technologií se zatím velmi osvědčilo. Především 

pak komunikace přes Facebook. SmartResponse je zatím ještě ve fázi 

zkoušení, ale předběžné výsledky nás naplňují důvěrou, že se jedná 

o výukově prospěšnou školní pomůcku.

 

Bc. Petr Kučera

Moderní technologie
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ŠKOLNÍ PARLAMENT
Otakárci mají stále co na práci

Škola bez mobilů

Nejen klady přinášejí moderní technologie. Především mobilní telefony se podepisují na ubývající komunikaci mezi dětmi. 

To byl jeden z důvodů, proč vydala v lednu pedagogická rada  rozhodnutí – žáci nebudou mít v době vyučování, a to ani 

o přestávkách, zapnuté mobilní telefony. Pakliže žák toto opatření poruší, odnese si sám mobil do přechodné úschovy  

v kanceláři ředitele školy, kde si ho po vyučování vyzvedne. Stane-li se tak třikrát, následuje kázeňský postih.

Přestože zpočátku vyvolalo toto rozhodnutí bouřlivou reakci, většina žáků sama uznala, že bez mobilu má více času bavit 

se spolu a včas a řádně se připravit na hodiny. Toto opatření uvítali také rodiče. Nespokojení žáci měli možnost vyjádřit svůj 

názor na únorovém zasedání parlamentu.

Přesto se stává, že tu a tam nějaký žák bez mobilu nevydrží. Proto se zástupci parlamentu rozhodli, že obejdou třídy s kon-

struktivní přednáškou. Povídat se spolužáky si nebudou jen o mobilech, ale také o nebezpečí internetu, zejména sociálních 

sítí.

Den otevřených dveří školního parlamentu

Ve středu před velikonočními prázdninami uspořádali Otakárci „den otevřených dveří“. Na zasedání školního parlamentu se 

mohli přijít podívat všichni zájemci a zapojit se do diskuse. Přišel mezi nás nejen pan zástupce Suchý, ale také Zvídálkové  

s pí as. Drahovzalovou.

Zasedání proběhlo v příjemné atmosféře a Zvídálkové nás na oplátku pozvali na svůj zajímavý program – vyprávění o lout-

kách. 

Kdo má talent? Všichni!

Příjemným úkolem, který stojí před Otakárky, je příprava třetího ročníku soutěže „3. ZŠ má talent“. Letos bude trošku jiný.

Obecenstvo budou tvořit nejen žáci 1. – 3. ročníku, ale též děti z mateřské školy, i ony v programu vystoupí. Nebude to 

jejich první účinkování před žáky školy základní, představili se nám už v čase předvánočním.  Přivítáme také pěvecký sbor 

Otakárek, který je složen z malých zpěvaček 1.H a 2.H.

Na závěr překvapí žáci 9. tříd své malé spolužáky. Ale o tom zatím nic neprozradíme. 

Hlavní organizátorkou „talentu“ bude opět předsedkyně ŠP – Máša Mosiychuk, která s ostatními členy zasedne v porotě.

Do soutěže se mohou hlásit žáci obou stupňů. Vítězové budou odměněni zajímavými cenami.

Mg. Jana Švýcarová 

a 

Mgr. Alena Gajdošíková, 

koordinátorky ŠP
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Sportovní úspěchy našich žáků
Bodovali jsme v okresním kole OVOV
Ve středu 6. dubna jsme se zúčastnili okresního kola  

Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. K tradiční se-

stavě přibylo několik nováčků, kteří se výborně zapojili a 

přispěli k úspěchu celého družstva. Družstvo ve složení 

Zuzka Porubčanová, Terka Konečná, Natálka Buchcarová, 

Natálka Vostatková, Kája Vostatková, David Fajtl, Víťa Bu-

reš, Matěj Haničák, Pavel Šugár a Jirka Lanc obsadilo cel-

kové 1. místo a jako jediné postoupilo do krajského finále, 

které se uskuteční 27. května v Chomutově.

Všichni závodníci dosáhli krásných výsledků i ve svých  

kategoriích.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou  

reprezentaci školy.

Mgr. Václav Suchý

kategorie umístění
Zuzka Porubčanová dívky 2002 1.
Terka Konečná dívky 2003 4.
Natálka Buchcarová dívky 2003 7.
Natálka Vostatková dívky 2003 9.
Kája Vostatková dívky 2001 1.
David Fajtl chlapci 2002 1.
Víťa Bureš chlapci 2002 4.
Matěj Haničák chlapci 2003 6.
Pavel Šugár chlapci 2003 3.
Jirka Lanc chlapci 2001 5.
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Lukáš Buchcar Jakub David Natálka Boučková Vaneska Gáborová 

 

 

  

Terezka Čiperová  Veronika Černíková Veronika Černíková 

 

Velikonoční svátky byly příležitostí nejen pro výtvarné, ale i literární činnosti žáků obou stupňů. Připomněli jsme si původ 

a význam těchto svátků, symboly i tradice. Kraslice a ostatní velikonoční motivy vytvářeli žáci nejen v hodinách pracovních 

činností a výtvarné výchovy, ale též ve školní družině.

Velikonoční tvoření

Společné středeční předvelikonoční  dopoledne prožili kluci a děvčata z 5.B.

Na jeho konci zdobily dveře třídy velké kraslice a ve vlastnoručně vyrobeném zajíci si děti odnesly sladkou  

pomlázku.

Klukům a děvčatům  ze 4.A  se v informatice povedla veselá  velikonoční vajíčka.

Mgr. Ludmila Adamcová, Ph.D.

Velikonoční pondělí

Hlavním dnem je pondělí,

jsou to hody. To se ví!

Ráno chlapci s pomlázkami

„vyprašují“ dívky, dámy. 

Koledy jim říkají, 

jinde prý jen zpívají.

Odměnou je vajíčko, 

sladká pusa na líčko.

A v poledne velká změna!

Mužská chasa pokořena.

Rámus všude veliký,

ženská zbraň jsou kbelíky.

Večer všichni u muziky

dokončují staré zvyky.

Eliška Oppenauerová, 6. tř.
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LITERÁRNÍ OKÉNKO

Pekař

David Pidrman

Chodí pekař do práce,

aby upek koláče.

Musí moc brzy vstávat

a hodně mouky dávat.

Koláče se povedly,

lidi mu je vyjedli.

Tak se děje každý den

a pekař je spokojen.

Lenochod

Natálie Dornová

Lenochod je líný tvor,

když ho totiž někdo vzbudí,

chová se jak mozkomor.

Je mrzutý každý den,

nechce se mu vůbec ven.

Ze stromu sleze,

jen když má hlad,

musí si dát pozor, 

aby ho nesežral had.

Je totiž tak pomalý,

i děti by ho dohnaly.

Jaro nejen poeticky

Nadešlo jaro a my jsme si v hodinách literatury připomněli, že březen 

je měsícem knihy. Žáci některých tříd se proměnili v básníky a vymýš-

leli verše, osmáci líčili v subjektivně zabarveném popisu kouzla jarní 

přírody. 

Na pořadu také byly literární knihovničky a vybrané ročníky pokra-

čovaly ve čtení nově zakoupených knížek v rámci čtenářských dílen.

Žáci 5.A vymýšleli básně, které přinášíme, a svoji třídu také proměnili 

ve vesmír. Při vstupu do učebny se rázem ocitáme na různých plane-

tách. Nacházíme se například na planetě Sladkostí, Fantasmagóoorii, 

na Sněhové kouli, na planetě Greenheart, v Kamarádově či na planetě 

Legracov. 

O nich a ještě dalších se můžeme dočíst v knize Planety, kterou si  

páťáci spolu s pí uč. Matouškovou vytvořili. 

Čtení se Zdeňkem Svěrákem

Zajímavou akcí, kterou pro naše čtenáře chystáme, je „Čtení s…“   

Navázali jsme na úspěšný první ročník, kdy jsme četli s Andersenem. 

Letos se budeme věnovat tvorbě Zdeňka Svěráka a připomeneme 

si jeho významné narozeniny. Žáci 8.B pro tuto příležitost zpracovali 

shrnutí jeho umělecké tvorby. Děti, které se čtenářského odpoledne 

zúčastní, se mohou zamyslet nad tím, jaké je to asi v Čudu, jaké je mít 

v hlavě myš Lenku či se těšit na pány Buřtíka a Špejličku. Věřím, že si 

na závěr čtenářského odpoledne všichni s chutí zazpíváme z autorova 

Zpěvníku. 

Škola je plná šikovných spisovatelů a ilustrátorů

O tom, jak vznikly Louny, co se tu obyvatelům líbí a jaká místa jsou v našem městě nejkrásnější, psali žáci ve svých 

povídkách, pohádkách, pověstech a básních. Zároveň k tomu vytvářeli různými výtvarnými technikami ilustrace. 

O čem je řeč? Připravujeme z nejlepších žákovských prací knihu o našem městě. Knížka bude obsahovat také 

vtipnou povídku pana ředitele. A protože při psaní příběhů jejich autoři rozhodně nešetřili fantazií, víme už teď, 

že se můžeme na zdařilé dílo těšit!
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Gorila Anička

Tadeáš Racety

Šimpanz, gorila, je opičí flotila,

oddělení opičí, s každým zoo zacvičí.

Opice jsou chytré holky,

vytvářejí divné spolky.

Muffiny

Arnošt Fischer

Máma peče muffiny,

já budu mít svačiny.

Do tašky si čtyři dám, 

ve škole si pochutnám.

Báseň

František Helšus

Napsat báseň, to je věda.

Hlava bolí, to se nedá.

Veršík sem, veršík tam,

k tomu si i zazpívám.

A vida, celou báseň mám,

            tadááá! 
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V této rubrice tentokrát odpovídá paní Gabriela Hetzerová, DiS. Je  

sociální pracovnicí a už 24 let je zaměstnána v domově seniorů v Lou-

nech. Tam se s ní mohli setkat žáci, kteří se v rámci projektového dne 

„Volba povolání“ vydali právě tam, neboť je domovem provázela.

Dobrý den. Pamatujete si, ve kterém roce jste „trojku“ 

opouštěla a čím jste v tu dobu chtěla být?

Dobrý den, 3. ZŠ jsem opouštěla v roce 1988. Od dětství jsem chtěla být 

zpěvačkou. Toto přání mě drželo ještě na střední škole.

Na které učitele vzpomínáte nejraději?

Pamatuji si všechny učitele, ale nejvíce vzpomínek mám na učitele třídní. Spojují nás nádherné zážitky z tříd-

ních výletů a škol v přírodě, kde jsme si užili spoustu legrace. Během 8 let na základní škole jsme měli 4 třídní učitele, paní 

učitelku Evu Vitmayerovou, paní Zdenku Dvořákovou, Janu Žuravnyovou a paní Alenu Šimkovou.

Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět?

Mezi mé nejoblíbenější předměty patřila hudební výchova a výtvarná výchova. Na výtvarnou výchovu jsem 

měla pana učitele Pavla Kotka. Výtvarná výchova pro mě zůstala velkým koníčkem i v současnosti, ve svém volném čase se 

podílím na navrhování a výrobě kostýmů pro taneční školu.

Jaká jste byla třída? Víte, co dnes dělají spolužáci? Scházíte se?

Pamatuji si, že jsme jako třída byli rozděleni na dvě skupiny, zvlášť chlapci a zvlášť děvčata. Společně jsme začali 

komunikovat až v osmém ročníku. Chlapci nás oslovovali jedině příjmením, což nám vadilo. Se spolužáky se scházíme ka-

ždým rokem. Ve třídě nás bylo kolem 30 žáků. Na třídním srazu se nás sejde kolem 15-20, o nich vím, kde pracují. Někteří  

v bance, obchodě, na finančním úřadě, další jsou podnikatelé.  

Vím o Vás, že jste zpívala v Kvítku a školu jste reprezentovala v pěveckých soutěžích. Pokračovala 

jste i nadále v hudební činnosti?

Ano, do Kvítku jsem chodila od první třídy. Byla jsem vybraná při hodině hudební výchovy Vladimírem 

Petržilkou, tehdejším sbormistrem. Pěvecký sbor Kvítek jsem navštěvovala 10 let a velice ráda na tu dobu vzpomínám.

Základní školu jsem reprezentovala v soutěžích Puškinův památník a Slavík. Na klavír mě doprovázela paní učitelka Jana 

Sečanská. Vzpomínám si, že v soutěži Slavík jsme s kamarádkou zpívaly duet, s nímž jsme skončily na 2. místě.

Mým velkým přáním bylo zpívat s kapelou. Toto přání jsem si splnila v roce 1991, kdy jsem se přihlásila na soutěž Mladá 

píseň, která se konala v Lounech. Doprovodnou kapelou byla skupina Golf pod vedením Josefa Gunára, dipl. um.

V roce 1992 jsem s touto kapelou začala vystupovat na zábavách. Poté jsem vystupovala se skupinou Spektrum, kterou  

v té době vedl Ondra Raška.

V roce 1998 jsem se přihlásila do soutěže Mladá píseň v Chomutově, která se konala ve Středisku knihovnických a kulturních 

služeb Chomutov. Tuto akci doprovázela hudební skupina Metrum. V této soutěži jsem se umístila na 1. místě. O rok později 

jsem v téže soutěži získala cenu diváků.

Dalším pro mě velkým zážitkem a zkušeností byla účast v televizních soutěžích Doremi a Carusoshow v roce 1999.

Š KOLA

Bývalí žáci



13

Kdy jste se rozhodla, že budete pracovat jako sociální pracovnice?

Je pravdou, že v osmé třídě jsem nebyla plně rozhodnuta, v jaké profesi bych chtěla v budoucnu pracovat. 

Hodně mě ovlivnili v rozhodování rodiče. Já jsem chtěla studovat konzervatoř, ale v té době byla malá šance projít talen-

tovou zkouškou.  

V roce 1988 jsem byla přijata na Střední průmyslovou školu v Mostě. Již od druhého ročníku jsem věděla, že tuto práci 

nebudu nikdy vykonávat. Po maturitě jsem se přihlásila na úřad práce jako uchazečka o zaměstnání. Úřadem práce mi byla 

doporučena nově vznikající pracovní pozice sociálního pracovníka v domově důchodců. Tato práce mě velice bavila, a tak 

jsem začala dálkově studovat sociálně právní školu v Praze. Vzhledem k tomu, že během let došlo ke změnám ve vzdělá-

vání sociálních pracovníků, začala jsem v roce 2010 dálkově studovat vyšší odbornou školu v Mostě, obor sociálně právní 

činnost. V současné době pracuji v domově pro seniory v Lounech jako sociální pracovnice, a to již 24. rokem. Tato práce 

mě velice baví a naplňuje.

Řada děvčat si volí právě tento obor. Co byste budoucím studentkám doporučila? Co mohou  

v profesním životě očekávat, na co se mají připravit?

Je stále více lidí, kteří potřebují pomoc sociálního pracovníka. Ve většině případů se na sociálního pracovníka obracejí kli-

enti, kteří potřebují pomoc s řešením své nepříznivé sociální situace. Sociální práce je různorodá, sociální pracovník pracuje 

s různými věkovými skupinami, např. s dětmi, zdravotně postiženými osobami, osobami v tísni, seniory. Osobnostním před-

pokladem sociálního pracovníka je sociální cítění, empatie, umění naslouchat, příjemné vystupování, asertivní jednání, psy-

chická odolnost, schopnost srozumitelně předávat informace, vztah k cílové skupině, a hlavně trpělivost. Sociální pracovník 

nepracuje jen v kanceláři. Dochází na sociální šetření do domácího prostředí klientů, na lůžka následné péče, do nemocnic. 

Dále klienta doprovází na úřady, pomáhá mu se zajištěním ubytování, s vyřízením sociálních dávek atd. Sociální pracovník 

jedná s příbuznými klientů. Ne vždy jsou to jednání příjemná, protože příbuzní klienta mají jinou představu o poskytované 

službě než klient. Sociální pracovník má vždy hájit zájmy klienta. Tato práce bude vždy potřebná a velice důležitá. A hlavně 

– sociální práce je velice náročná po psychické stránce.

 

 Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v profesním i soukromém životě.

Mgr. Jana Švýcarová
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Projektové dny mají na naší škole již dlouholetou tradici. Letos pojedeme již podeváté. Smyslem těchto 

projektových dnů je, aby naši žáci 5. – 9. tříd postupně navštívili nejdůležitější místa spjatá  s historií a 

současností naší země. Jsou mezi nimi i taková, na která se třeba už nikdy nepodívají. Využíváme také 

různé výstavy a aktuální nabídky spojené s různými výročími  spjatými nejen s historickými událostmi našeho národa,  

na které bychom neměli zapomenout, ale stejně tak i  s výročími týkajícími se významných osobností. A kam se letos tedy 

podíváme? V Praze navštívíme Letiště Václava Havla, Židovské město, Vyšehrad, Pražský hrad, Kampu s Karlovým mostem  a 

Čertovkou,  zoologickou zahradu, expozici týkající se peněz v ČNB a  cestou zpět navštíví žáci 8. ročníků památník v Lidicích.

Vyučující vždy pečlivě vybírají, aby se žákům projektový den líbil a své poznatky mohli co nejvíce využít ve výuce. Proto 

také předem připravují pro své žáky pracovní listy  a během svých dalších hodin se žáky vytvářejí různé typy prezentací.  

A co si letos hlavně přát? Hezké počasí, dobrou náladu a šťastnou cestu tam i zpět.

Mgr. Dana Kuďousková

garant projektu

Projektový den Praha 2016

Myšlenková mapa:
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Na naší škole jsme si vědomi toho, že jazyky vládnou světem, a tak se snažíme v žácích vzbudit zájem  

o výuku cizích jazyků již od útlého věku.

V první třídě otvírají učebnice angličtiny a postupnými krůčky se seznamují s prvními slovy.  Paní učitelky se 

snaží hravou formou zaujmout se základní slovní zásobou.

Na druhém stupni, v osmé třídě, přibírají druhý cizí jazyk. Od letošního školního roku mají na výběr tři cizí jazyky, němčinu, 

ruštinu a francouzštinu. Žáci si druhý jazyk volí sami podle svého zájmu.

Všechny cizí jazyky jsou vyučovány aprobovanými učiteli, kteří se snaží po dobu 

dvou let seznámit se základními frázemi a komunikačními pravidly. Hodiny jsou za-

měřené především na konverzaci, aby byli žáci schopní reagovat při běžných situ-

acích. V hodinách se také seznamují s reáliemi dané země a kulturními zvyklostmi.

K výuce nepoužíváme pouze moderní učebnice, ale zapojujeme i hry, písničky, filmy, 

pohádky, počítačové programy a interaktivní tabule. Snažíme se žáky motivovat a 

přesvědčit je, že cizí jazyky jim otvírají dveře k více možnostem a lepšímu budoucí-

mu uplatnění. 

JAZYKOVÁ GRAMOTNOST

v
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Žáci 9. ročníků mají před sebou přijímací zkoušky a potom pomalu a jistě opustí naši školu. Jaký mají asi 

názor na to, co jim základní škola dala a co jim vzala?

Práce učitele je velice náročná a často vyčerpávající. Je ale několik okamžiků v pedagogickém životě, které stojí za tu ná-

mahu. Jsem moc ráda, že mohu být u toho, když se z malého prvňáčka za devět let školní docházky vyklube šikovný mladý 

člověk. Chtěla bych také poděkovat  rodičům za pomoc a trpělivost na této společné  cestě za vzděláním, protože vždy je 

znát, když škola a rodina spolu skutečně spolupracují.

Jménem svým a celého pedagogického sboru přeji našim deváťákům, aby se dostali na školy, které si vybrali, a mohli tak  

ve svém životě vykonávat povolání, které je bude bavit stejně tak, jako se to splnilo mně.  A  jaké  „ztráty  a nálezy“  žáci  

uvedli?  

Deváťáci se loučí
Ztráty a nálezy aneb základku mám (možná) 
za sebou!

PŘÍPRAVA NA ŽIVOT

VZDĚLÁNÍ
ZKUŠENOSTI KAMARÁDYRADOST

VŮLI

ČAS

ZKLAMÁNÍ

TRPĚLIVOST

KRÁSNÉ VZPOMÍNKY

NEJLEPŠÍ  KAMARÁDKU

DOVEDNOSTI

SLZY
SEBEVĚDOMÍ

ÚSMĚV

STRES

ZÁBAVU

SPOLUŽÁKY

NUDU

VĚDOMOSTI

FYZIČKU
OSOBNOST

SEBEUVĚDOMĚNÍ DĚTSTVÍ

VOLNOST

POUČENÍ

ÚCTURADY DO ŽIVOTA
ÚSPĚCHY

NÁPADY

ZÁŽITKY

Mgr. Dana Kuďousková  



17

Každým rokem se snažíme se žáky 6.- 9. ročníků navštívit nějaké divadelní představení v Praze. V letošním 

roce jsme se již od listopadu těšili na představení muzikálu Drákula. Počátkem dubna nastal ten správný 

okamžik. V sobotu 2. 4. 2016  vyrazil autobus s  příznivci  kultury do hlavního města. Hudební divadlo  

v Karlíně poskytlo fantastickou kulisu a nádherné písně, taneční umění a celková atmosféra zůstanou dlouho všem v pamě-

ti. Otázky „Kdy pojedeme zase?“ byly  dokladem toho, že se Drákula líbil.

Mgr. Dana Kuďousková

Cesta za kulturou

Když jsme do Prahy dorazili, samozřejmě jsme se museli všichni před divadlem vyfotit. Když jsem vešla do hlediště, neměla 

jsem slov. Úžasný lustr na stropě, krásně ozdobené stěny, vše prostě vypadalo krásně. Já jsem seděla v 1. řadě na balkoně 

zprava a viděla jsem vše úplně fantasticky. Dokonce jsem viděla i muzikanty a sbor. Opravdu mě mrzelo, že jsem si zapo-

mněla brýle a neviděla jsem všechny detaily. Nejvíce se mi líbily krvinky, které jen tancovaly, ale měly úžasné choreografie. 

Byly opravdu úžasné. Také se mi líbily kostýmy, jak Drákuly, tak i Nymfy. Hlasy zpěváků byly neuvěřitelně krásné. Některé 

písničky byly tak chytlavé, tak moc se mi líbily, že si je někdy i zpívám doma. Byl to pro mě zážitek na celý život a přiznám 

se, že lepší divadelní představení jsem zatím neviděla.

Doufám, že se do divadla Karlín ještě někdy podívám. 

Maryana Nazaruk, 9.A 

Cesta do Prahy ubíhala docela rychle a všichni jsme se nemohli dočkat. Jeli jsme v docela hojném počtu. Chlapci byli ele-

gantně oblečeni v obleku a dívky měly šaty a sukně. 

Divadlo Karlín je krásné a prostorné a moc se mi tam líbilo. Co se týče samotného muzikálu, tak nemám slov. Účinkovali 

tam úžasní herci a ještě lepší zpěváci. Muzikál byl opravdu velmi povedený a krásný, s údivem a s napětím jsem sledovala 

děj. Dohnalo mě to až k slzám a byla jsem naprosto dojata jak příběhem, tak úžasným hereckým a pěveckým výkonem.  

Na konci všichni stáli a tleskali, mně tekly slzy a byla jsem nadšena. Nelituji toho, že jsem se našeho malého zájezdu zúčast-

nila, a je to skvělý zážitek, na který budu vzpomínat snad celý život. 

Markéta Parýzková, 9.A

Představení se mi velmi líbilo a bylo skvělé. Herci zahráli neuvěřitelně dobře. Kostýmy a choreografie se mi velmi líbily a 

orchestr hrál skvěle. Dirigent podle mne také odvedl výbornou práci. Cesta i vystoupení se mi velmi líbily a doufám, že se 

do divadla ještě někdy vrátím. 

Matěj Moravec, 9.A
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Příprava na Mateřinku
Děti z červené pastelky se 9. března zúčastnily festivalu mateřských škol s názvem Mateřinka.

Nacvičovaly vystoupení indiánského tance, které bylo náročné, protože tančily pouze na indiánskou melodii 

beze slov.

Děti překvapily své rodiče tím, co dokázaly.

Jarní tvoření
V průběhu března jsme se spolu s dětmi připravovali na velikonoční svátky.

Vyráběli jsme různorodé kraslice, jarní výzdobu, vysázeli jsme si osení a pozorovali, jak nám postupně roste. Prohlédli jsme 

si výzdobu v okolí mateřské školy.

Děti si spolu s rodiči vyrobily kraslici, která zdobila vchod do mateřské školy. 

pí uč. Lenka Burianová

Rehabilitační kurz grafomotoriky
V naší mateřské škole probíhá od 14. 2. 2016 rehabilitační kurz grafomotoriky, který přispívá k odstranění  grafomotoric-

kých obtíží. Tento kurz je pořádán pro rodiče s dětmi, koná se každé pondělí a trvat bude 10 týdnů. Dítě s pomocí rodičů 

procvičuje uvolnění ramene, lokte a zápěstí. Spolupráce rodičů je nezbytnou součástí dobrého provedení cviků v trénin-

kových hodinách. Tyto cviky procvičuje dítě s rodičem každý den doma a poslední práci přinese na pondělní tréninkovou 

hodinu. Po absolvování tohoto kurzu mají děti schopnost lehkého nasazení psacího náčiní.

pí uč. Stanislava Lisse

Školní družina ve fotografiích
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Úspěchy našich žáků
Každoročně se naši žáci zúčastňují vědomostních soutěží, mezi nimiž mají své stálé místo olympiády. V le-

tošním školním roce vyjeli žáci do Žatce, kde se konají okresní kola, řešit dějepisné a zeměpisné úlohy a vy-

zkoušet si své znalosti i dovednosti v anglickém a českém jazyce. Řada žáků se zúčastnila soutěží v matematice. A jak uspěli? 

Jana Trubačová bodovala v krajském kole Olympiády v českém jazyce
V úterý 13. 4. se Jana Trubačová z 8.A zúčastnila krajského kola Olympiády v českém jazyce v DDM Ústí nad Labem, kam 

postoupila z okresního kola jako druhá. S úkoly, které se týkaly významů slov a ustálených spojení, se, stejně jako se sloho-

vou prací, vypořádala velmi dobře a v konkurenci 20 žáků osmých a devátých tříd se umístila na krásném 9. místě. Pro Janu 

to jistě byla velmi dobrá zkušenost. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme a k pěknému umístění gratulujeme!

Mgr. Jana Švýcarová

Okresní kolo Zeměpisné olympiády
V úterý 16. 2. 2016 se vydala skupinka šesti žáků naší školy do DDM v Žatci řešit okresní kolo Zeměpisné olympiády. Celé 

dopoledne plnili žáci nelehké úkoly jednotlivých částí „práce s atlasem“, „testu geografických znalostí“ a části „praktické“. 

Nejlépe si vedl Jan Stolín (8.A), který se umístil ve své kategorii C na pěkném 5. místě, na 8. místě v téže kategorie Jan Matras 

(9.A). Dobře dopadla i práce Martina Švýcara (7.A) – v kategorii B obsadil 7. místo, Natálie Vostatková 12.  Kategorii A za-

stupovaly dívky Jana Peštová (6.A) a Barbora Švarcová (6.B) – 10. a 11. místo. Celé šestici děkujeme za jejich úsilí vynaložené 

při reprezentaci školy.

Matematické soutěže
Mezinárodní soutěž Klokan vznikla v Austrálii, pak se rozšířila do Evropy. Soutěžící v jednom termínu (letošní školní rok to 

bylo v pátek 18. 3. 2016) absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo.  Řeší 24 úloh a vybírají z pěti 

nabízených možností. Úlohy jsou rozděleny do třech skupin podle obtížnosti. Na řešení těchto úloh mají žáci 60 minut času.

                                                                                                                         

A jak dopadli naši žáci ve školním kole?  Soutěž je rozdělena na základních školách do čtyř kategorií. Na naší škole se ka-

tegorie „Cvrček“ zúčastnili všichni žáci 2. a 3. tříd. Nejlépe úlohy řešili Petr Hlavsa (3.B, současně 7. místo v okrese), Karel 

Vacek (3.A) a Samuel Koubovský (3.A). Pro soutěž v ostatních třech kategoriích bylo vybráno z každé třídy 5 žáků. V kate-

gorii „Klokánek“ určené pro 4. a 5. třídy si nejlépe vedli Filip Vacek (5.A, v okresním kole 8. místo), Mikuláš Zahradníček 

(5.A) a Michal Aidelpes (4.A). Kategorii „Benjamín“ ve školním kole nejlépe reprezentovali Jan Kiš (7.A), David Červíček 

(7.A) a Martin Švýcar (7.A). V kategorii „Kadet“ se na prvních místech umístili Viktor Čížkovský (9.A, v okresním kole krásné  

5. místo), Jiří Lanc (8.B) a Jan Stolín (8.A).

Další matematickou soutěží, které se naši žáci 30. 3. 2016 zúčastnili, byla Pythagoriáda – školní kolo. Vybraní žáci 6., 7. a 

8. ročníků (celkem 27 žáků) řešili příklady, které byly zaměřeny ani ne tak na početní výkony, jako spíše na představivost a 

logické uvažování. Některé úlohy nebyly zrovna jednoduché a práci žákům ztěžoval i časový limit – 60 minut na 15 úloh.  

K řešení žáci nemohli používat tabulky ani kalkulačky. Nejlépe si vedli za 6. ročník Filip Malý (6.B) a Eliška Oppenauerová 

(6.B), za 7. ročník Natálie Vostatková (7.A) a za 8. ročník Zuzana Porubčanová (8.A) a Jan Stolín (8.A). Okresní kolo Pytha-

goriády  proběhne koncem května. Kteří žáci budou reprezentovat naši školu, se dozvíme až z celkové výsledkové listiny 

školních kol.

Žákům, kteří se do těchto matematických soutěží zapojili, děkujeme za účast a reprezentaci školy.

Mgr. Petra Skolilová



20


