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Předvánoční čas už tradičně patří na naší škole akci „Děti dětem“, kdy 

naši Zvídálkové a  další šikovní recitátoři předvedou své vánoční pás-

mo dětem z mateřské školky. Ty vždy pozorně poslouchají a sledu-

jí a pak patří pomyslné pódium právě jim. Děti z oddělení Červené i 

Modré pastelky tančí, recitují a zpívají o čertovi, Mikulášovi a Vánocích.  

Vystoupení malých i velkých dětí je vždy krásné, úsměvné a dojemné.

Mgr. Jana Švýcarová

ÚVODNÍ 
SLOVO

Milí čtenáři,

čas neúprosně letí a před námi 

už je 2. pololetí školního roku 

2016/2017.

Na jeho počátku jsme otevřeli 

4 první třídy a spolu s prvňáčky 

jsme přivítali také nové paní uči-

telky.  Zatímco naši nejmladší žáci 

přivykají chodu školy, deváťáci 

přemýšlejí, kudy povede dál jejich 

studijní cesta. Žáci obou stupňů 

mají za sebou kromě běžných 

vyučovacích hodin také doplňu-

jící aktivity – přednášky, exkurze, 

návštěvy kulturních představe-

ní, muzeí, knihovny a také účast  

v soutěžích – dopravní, sportov-

ních, uměleckých i vědomostních. 

Vycházející žáci se zúčastnili také 

akcí zaměřených na vzdělávání a 

volbu povolání.

V říjnu začaly děti pracovat  

ve zvolených  zájmových krouž-

cích, aktivní činnost zahájil také 

školní parlament. Velmi zají-

mavé příležitostné aktivity mají  

na svém kontě i naše mateřská 

škola a školní družina.

A právě o tom, jak jsme pra-

covali v tomto pololetí, jak a  

v čem jsme byli úspěšní, vypoví-

dají příspěvky v tomto čísle. Přeji 

vám příjemné čtení a úspěšný rok 

2017!

Mgr. Jana Švýcarová

DĚTI DĚTEM
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Den pro dětskou 
knihu

V neděli 20. listopadu se v Městské 

knihovně Louny uskutečnila akce Den 

pro dětskou knihu.

Po celé odpoledne zde probíhal do-

provodný program, ve kterém vy-

stoupily také naše žákyně 7. - 9. tříd.  

Za svůj strhující taneční výkon byly 

odměněny bouřlivým potleskem.

Mgr. Jana Švýcarová

krátce

Dopravní soutěž

Vítězství v dopravní soutěži, jejíž  

10. ročník se letos konal, si opět při-

psala naše škola. Zasloužila se o něj 

Natálka Dornová ze třídy 6. A., která 

porazila žáky z ostatních lounských 

škol. Na druhém místě se umístil Mi-

rek Fidranský ze třídy 6. B a nezkla-

mal ani Míša Aidlpes (4. A), kterému 

„bedna“ unikla jen o vlásek a skončil 

na krásném čtvrtém místě. Moc jim 

blahopřejeme a děkujeme za vzornou 

reprezentaci školy. 

Mgr. Šárka Kopecká

Řemesla 2016

12. 12. se tři žáci a tři žákyně zúčast-

nili soutěže ŘEMESLA 2016. Poměřili 

zde své dovednosti se žáky dalších zá-

kladních lounských škol. Chlapci mu-

seli prokázat zdatnost v práci s kovem, 

plastem a dřevem a v základech zed-

nické práce a pokládce dlažby. Děv-

čata čekala práce s látkou a drobné 

aranžérské práce. 1. místo v kategorii 

děvčat získala Máša Mosiychuk z 9. B 

a Leoš Matyáš z 9. A obsadil 3. místo  

v kategorii chlapců. Stejné pořadí pla-

tilo i pro hodnocení škol.

Bc. Petr Kučera
Vánoční pletení

Pletu, pleteš, pleteme. Taková vánoč-

ka, to není žádná legrace! Zaplést 

všechny části tak, jak se má, to chce 

trochu zručnosti. Žáci 6. A dokázali, že 

když se chce, všechno jde. 

Když malé vánočky „vydrží“ a svou 

vůní nepřilákají nějakého jedlíka, urči-

tě udělají  radost pod vánočním stro-

mečkem  všem. Tak šťastné a veselé!!!

Mgr. Dana Kuďousková

Vláček VéHáVáček

Třída 3. A se účastní výtvarné soutě-

že vláček VéHáVáček, kterou vyhlásila 

společnost VHV/Siko.

Úlohou dětí je nakreslit vláček, který 

veze zboží prodávané ve VHV/SIKO. 

Nejlépe hodnocené vláčky získají vý-

hru v hodnotě 15 000 Kč nebo zdar-

ma vstupné do kina, na bowling nebo  

do Jungle arény v Mostě. O vítězi se 

rozhodne 24. ledna 2017, tak nám 

držte palce.

Mgr. Eva Bendová

Život v neolitu

Ve středu 19. 10. se obě šesté třídy 

vydaly do lounského muzea na vel-

mi zajímavou výstavu, která se týkala 

života pravěkých zemědělců v době 

neolitické. Samotná výstava byla roz-

dělena na dvě části, jednu tematic-

kou a druhou praktickou, kde si žáci 

mohli vyzkoušet výrobu kamenných 

nástrojů, uplést textilii či se obléknout 

do dobových kostýmů. U ohýnku pak 

spolu vytvořili pravěkou sociální síť.

Bc. Petr Kučera

krátce krátce
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Adventní program v Zubrnicích
6. 12. jsme navštívili skanzen  

v Zubrnicích. Naším cílem bylo 

zjistit, jak prožívali období adven-

tu naši předci.

Byli jsme provedeni čtyřmi budo-

vami – statkem, hostincem, školou 

a na závěr kostelem. Všechny bu-

dovy byly vánočně vyzdobeny a 

my se mohli, alespoň na chvilku, 

vrátit v čase.

Během prohlídky jsme vyposlech-

li zajímavé informace o tradicích 

a zvycích, které se na vesnici dří-

ve dodržovaly. O některých 

zvycích jsme slyšeli 

poprvé.

Velmi nás zaujal svátek sv. Am-

brože, který 6. 12. chodil za dětmi 

a lákal je ke kostelu na sladkos-

ti. Když děti přišly a chtěly si vzít 

nějakou tu dobrotu, Ambrož je 

vyplatil koštětem. Ambrož se ob-

jevoval s typickou černou špičatou 

čepicí a v ruce držel koště pokryté 

bílým papírem.

Roli Ambrože si mohla vyzkoušet 

naše paní učitelka a tato role se jí 

velice líbila.

V hostinci jsme se rádi zahřáli a 

vyrobili si ozdoby ze skořápek,  

do kterých jsme mohli schovat 

naše tajná přání. Skořápky jsme 

také využili na klasické pouštění 

lodiček.

Ve staré škole jsme si vyzkoušeli 

věštění budoucnosti z hrnečků. 

Pod čtyřmi hrníčky byly schovány 

různé předměty – hřeben věštil 

nemoc, prsten lásku a přátelství, 

hlína práci a chleba dostatek jídla.

Kromě věštění jsme si ve škole 

zkusili pohodlí starých školních 

lavic a byli jsme vyzkoušeni, jak 

jsme poslouchali výklad paní prů-

vodkyně. V malém testíku z tradič-

ních zvyků jsme obstáli.  Vybraní 

jedinci okusili klečení na hrachu  

s držením rákosky na předpaže-

ných rukách.

Na závěr jsme navštívili adventně 

vyzdobený kostel v tradiční fialové 

barvě.

Mrazivou návštěvu jsme si užili a 

byli jsme obohaceni o další zají-

mavé informace.

Jana Jakšová, 

Natálie Holubová, 

Kristýna Krinerová (8. A)
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Po prázdninách na nás čekala velká 

výzva. Měli jsme velmi krátkou dobu 

na to, abychom sestavili tým, který by 

nás reprezentoval v ostravském studiu 

České televize na natáčení soutěžního 

pořadu Bludiště.

Školní rok se rozjížděl, my přijali výzvu 

a vrhli se na přípravu.

Do Ostravy jsme odjížděli 26. 9. se 

čtyřčlenným družstvem – s kapitánkou 

Mášou Mosiychuk, Davidem Fajtlem, 

Leošem Matyášem a Ondrou Havlíč-

kem. Jako podpora nás doprovázeli 

spolužáci z 2. stupně.

V Ostravě na nás čekaly opět dresy  

v modré barvě, které pro nás v minu-

lých letech znamenaly vždy výhru.

V odpoledních hodinách jsme se 

postavili proti týmu z Pusté Polo-

mi. Počáteční nervozitu jsme ze sebe 

rychle setřásli a pustili se do boje, a 

hlavně jsme si začali soutěž užívat.  

S přibývajícími úspěchy se stupňova-

ly také úsměvy a uvolněná atmosféra.  

Po závratném finiši, který překvapil i 

nás samotné, jsme si zaslouženě uží-

vali naše první vítězství a plni dojmů 

jsme se vydali na ubytovnu České 

televize s vidinou zábavné společné 

noci.

V úterý 27. 9. nás čekalo natáčení 

hned od 9 hodin, nastupovali jsme 

již bez nervozity a celková nálada  

ve studiu byla velmi příjemná a uvol-

něná. Naši protihráči přijeli z Olomou-

ce a začalo další velmi napínavé klání. 

O výherci rozhodla poslední disciplí-

na a doslova a do písmene poslední 

sekunda. Vyplatil se nám náš obrovský 

závěrečný risk, kdy jsme si nezakoupili 

další nápovědu, a my se mohli radovat 

z druhého vítězství.

Do třetího boje jsme nastupova-

li vesele a snažili se užít si vše maxi-

málně. Naši protihráči byli tentokrát  

z Ostravy. Boj byl velmi vyrovnaný a  

o pár bodů jsme prohrávali. Ovšem vše 

se opět obrátilo při poslední soutěži,  

v níž jsme nezaváhali. Připravené indi-

cie nás dovedly ke správné odpovědi. 

Třetí výhru jsme zakončili i úspěšným 

„balancovníkem“.

Z Ostravy jsme odjížděli jako nepora-

žení vítězové se třemi novými kama-

rády bludišťáky – Standou, Romanem 

a Boženkou. Všichni jsme byli plni 

krásných zážitků a nových zkušenos-

tí. Celé dva dny jsme si všichni strašně 

moc užili.

Našemu vítěznému týmu patří velké 

poděkování za úžasnou reprezenta-

ci, jejich bezprostřednost a vtip, díky 

němuž jsme se celé dva dny výborně 

bavili. DĚKUJEME!

Mgr. Lenka Mráčková

BLUDIŠTĚ
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
S novým školním rokem se znovu roztočil i ko-

lotoč sportovních soutěží. Naši žáci samozřejmě 

nezahálejí a pravidelně sbírají úspěchy na všech 

frontách.

Hned v září jsme se zúčastnili přespolního běhu. 

Vzhledem k velkému počtu marodů nás repre-

zentovala pouze dvě družstva, a to nejmladší žáci 

ze 4. a 5. tříd, umístili se na 5. místě, a nejstarší 

děvčata z 8. a 9. tříd. Děvčata byla velice úspěš-

ná, na oblastním kole skončila druhá za žákyněmi  

ze 7. ZŠ Louny, v okresním kole jim porážku vrá-

tila a celé klání ovládla. Postoupila tak až do kraj-

ského kola, kde obsadila krásné 2. místo, pouze  

8 bodů za postupem na republikové finále.

V listopadu a prosinci se konaly tradiční turna-

je ve florbalu. Jako první se zapojili naši hoke-

jisté, kteří nás reprezentovali v kategorii 1. – 5. 

tříd. Jako třeťáci statečně bojovali proti starším 

soupeřům a odměnou jim bylo krásné 4. místo! 

Myslím, že příští rok už můžeme vyhlížet medai-

lová umístění.

I v dalších kategoriích jsme byli velice úspěšní.  

V kategorii mladších žáků (6. a 7. třídy) jsme opa-

novali oblastní kolo v Postoloprtech a na okres-

ním kole jsme přes výrazné oslabení (nemoc, 

hory) získali 3. místo. Ještě lépe si vedli starší 

žáci (8. a 9. třídy). Ti se v oblastním kole umístili  

na 2. místě a okresní kolo dokonce vyhráli. Budou 

nás tak v lednu reprezentovat na krajském finále 

v Teplicích.

Všem zúčastněným bych rád poděkoval za vý-

bornou reprezentaci školy. Doufám, že tyto vý-

sledky budou motivací i pro další z vás, protože 

sami můžete vidět, že když se chce, tak to jde! 

A tou motivací nemusí být vždy jen nějaké pěk-

né umístění na soutěži, ale klidně dobrý pocit  

z toho, že jsem pro sebe udělal něco správného.

Mgr. Václav Suchý

florbal IV

florbal II

přespolní běh
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Přespolní běh – oblastní kolo – 30. 9. 2016

II. H – 5. místo – Bouda Lukáš, Čermák Jan, Vacek 

Karel, Seiler Tobiáš, Štorch Adam, Aidlpes Michal

IV. D – 2. místo – postup do okresního kola – 

Buchcarová Natálie, Porubčanová Zuzana,  

Havlová Marie, Havlová Soňa

Přespolní běh – okresní kolo – 6. 10. 2016

IV. D – 1. místo – postup do krajského kola 

– Buchcarová Natálie, Porubčanová Zuzana,  

Havlová Marie, Havlová Soňa, Vostatková Natá-

lie, Vostatková Karolína, Bučilová Aneta

Přespolní běh – krajské kolo – 12. 10. 2016

IV. D – 2. místo – Buchcarová Natálie, Porubča-

nová Zuzana, Havlová Marie, Vostatková Natálie, 

Vostatková Karolína

Florbal – 16. 11. 2016

II. H – 4. místo – Beran Martin, Beran Daniel, 

Trefný Jan, Šugár Vojtěch, Sedláček David,  

Keller Petr, Jarý Lukáš, Buchar Lukáš, David  

Jakub, Stanko David

Florbal – oblastní kolo – 22. 11. 2016

III. H – 1. místo – postup do okresního kola –  

Cimrman Adam, Reitspies Michal, Grundza Lukáš, 

Kopecký Filip, Šugár Pavel, Ženíšek Martin, Červí-

ček David, Haničák Matěj, Fischer Arnošt

Florbal – oblastní kolo – 24. 11. 2016

IV. H – 2. místo – postup do okresního kola –  

Cimrman Lukáš, Stolín Jan, Matyáš Leoš, Kolo-

vratník Petr, Böhm Filip, Edelman Šimon, Havlí-

ček Ondřej, Patzenhauer Daniel, Šlechta Michal

Florbal – okresní kolo – 13. 12. 2016

III. H – 3. místo – Cimrman Adam, Reitspies  

Michal, Grundza Lukáš, Šugár Pavel, Ženíšek 

Martin, Červíček David, Haničák Matěj, Fischer 

Arnošt, Tejml Tomáš

Florbal – okresní kolo – 15. 12. 2016

IV. H – 1. místo – postup do krajského kola –  

Cimrman Lukáš, Stolín Jan, Matyáš Leoš,  

Kolovratník Petr, Böhm Filip, Edelman Šimon,  

Havlíček Ondřej, Patzenhauer Daniel

VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH 
NÁS REPREZENTOVALI:
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Poslední den před vánočními prázd-

ninami vládla ve škole sváteční atmo-

sféra. Žáci 2. stupně nejprve pracovali 

ve vánočních dílnách. Vybrat si mohli 

dílnu čtenářskou, výrobu vánočních 

dekorací, výrobu nepečeného cukro-

ví, obrázků na trička, děvčata si moh-

la zacvičit při hudbě, chlapci se utkali 

ve florbale.  Poté následoval vánoční 

koncert pod pomyslnou taktovkou pí 

uč. Veroniky Studené. Koncert zahájili 

žáci 9. tříd, kteří se učí německý jazyk, 

a svou vtipnou prezentací německé 

vánoční písně rozesmáli celé obecen-

stvo. V jazykovém koutku pokračoval 

David Fajtl z 9. A, který zazpíval fran-

couzsky píseň „Sur le pont d´Avignon“ 

a předvedl i taneční kreaci. Následně 

se ve zpěvu střídali sólisté i třídy. Zpí-

valo se také anglicky a zazněly i méně 

známé vánoční písně. Vyvrcholením 

vánočního programu byly oblíbené 

třídní besídky. Rozdávaly se dárečky a 

přáníčka, jedlo se cukroví, zpívalo  se a 

tančilo, zkrátka bylo živo a veselo. 

Mgr. Jana Švýcarová

Vánoční program si žáci užili

Tadeáš

8. A při zpěvu

Veronika ozdoba

9. B při koncertě

Adam

besídka 8. Aněmčináři

ozdoba

cukroví

třídy při koncertě
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Pro rubriku „Bývalí žáci“ jsme tento-

krát vyzpovídali architektku a projek-

tantku Ing. arch. Alici Cesarovou, maji-

telku architektonické kanceláře ACBC, 

s.r.o. Jak je toto povolání náročné? 

Dozvíte se v rozhovoru.

Dobrý den. Pama-

tujete si, ve kterém 

roce jste „trojku“ opouštěla a čím 

jste v tu dobu chtěla být?

Pamatuji přesně – v roce 1996 a chtěla 

jsem být doktorka jako moje mamka. 

Odcházela jsem v páté třídě na osmi-

leté gymnázium. Bohužel na gymnáziu 

přišla na řadu chemie, což se ukázalo 

jako nepřekonatelný problém a před-

časný konec zářivé kariéry doktorky.

Na které učitele vzpo-

mínáte nejraději?

Každodenně na babičku – 

paní Salačovou, která zde mnoho let 

učila. Ale po mé první třídě šla babička 

do důchodu, takže mě nikdy neučila. 

Nebo vlastně pak už každý den doma.

Z mých kantorů pak jednoznačně na 

legendární paní učitelku Nipauero-

vou, první a druhá třída. Kdo prošel 

jejíma rukama, jistě mi dá za pravdu. 

Přísná a spravedlivá, skvělý vstup do 

dalších dvaceti let strávených ve škol-

ství. Dodnes vzpomínám na první po-

chvalu, jedničku, trojku a první tahání 

za uši.

Jaký byl Váš nejoblíbe-

nější předmět?

Na základní škole určitě matematika, 

vlastivěda a tělocvik. Dodnes mi všich-

ni závidí, že jsme na základce měli 

vlastní bazén, obrovskou tělocvičnu a 

venkovní hřiště.

Měli jsme i základy výpočetní tech-

niky, jako dobrovolný kroužek. V té 

době to bylo vlastně velice pokro-

kové, i když si vůbec nepamatuju, co 

jsme tam probírali.

Jací jste byli jako 

třída? Víte, co dnes 

dělají spolužáci? 

Scházíte se?

V páté třídě jsem odešla ze školy na 

gymnázium, neexistovaly mobily ani 

sociální sítě, takže jsem se spolužáky 

brzy ztratila kontakt. Někteří z nich 

pak přišli na čtyřleté gymnázium. Ale 

jinak se bohužel ze základní školy 

dnes s nikým nevídám.

Dnešní děti mají toto díky sociálním 

sítím jednodušší, ale to je asi jedna z 

mála výhod, kterou to přináší.

Tím, že jsem odešla poměrně brzy, 

mám základní školu spojenou spíše s 

dětstvím a poznáváním.

Jaká byla Vaše další studijní dráha?

Celkem dvacet let ve školství, kdy-

by mi to někdo řekl v první třídě, asi 

tomu neuvěřím. Ale uběhlo to neuvě-

řitelně rychle. Po páté třídě jsem šla na 

lounské gymnázium a po maturitě na 

ČVUT, fakulta stavební – obor archi-

tektura a stavitelství. Moc jsem chtěla 

do Liberce na architekturu, ale nako-

nec jsem byla ráda, že jsem v Praze na 

ČVUT. Obor byl komplexně zaměřený 

na stavitelství s důrazem na architek-

turu.

Kdy jste se rozhodla 

pro povolání, které nyní vykonává-

te?

Až ke konci gymnázia, tak rok před 

maturitou. I když už mnoho let bylo 

vlastně jasné, že to bude technický 

obor. K tomu jsem několik let chodi-

la na kreslení na ZUŠ k panu učiteli 

Němčickému, kde mě to hodně bavi-

lo. Poslední rok dva mi začalo dávat 

smysl spojit technický obor a kreslení.

Velkou výhodou bylo, že gymnázium 

se nezaměřuje na žádný obor, na-

víc osmileté gymnázium, kdy člověk 

zásadní rozhodnutí musí udělat až  

v 18 – 19 letech, kdy už má přeci jen 

jasnější představy o svém životě.

BÝVALÍ ŽÁCI

ŠKOLA
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Čím Vás tato profese naplňuje?

Je potřeba přicházet stále s něčím no-

vým, něco vymýšlet, hledat pro každé-

ho klienta individuální řešení. Nefun-

gujeme podle zavedených vzorců.

Na druhou stranu není to o tom, že 

každý den jen něco vymýšlíme a tvo-

říme. Návrh projektu je nanejvýš tře-

tinová práce. Hezký projekt na papíře 

nic neznamená, pokud jej nepohlídáte 

až do konečné realizace, neřešíte na 

stavbě detaily konstrukcí, nábytku, 

zařizovacích předmětů a podobně. 

Kupodivu se na stavbě objevují stále 

nové problémy a výzvy, které musí-

te řešit. Hodně mě naplňuje tato ko-

nečná práce, kdy za sebou každý den 

vidíte výsledek a víte, že vše spěje k 

zajímavému cíli.  

Jaké jsou Vaše nej-

větší úspěchy na 

poli architektury?

Určitě založení vlastní architektonické 

kanceláře, kde jsme s kolegou svými 

pány. Je třeba se o firmu stále starat, 

ale člověk dělá něco, co má smysl a 

baví jeho, ne nadřízeného.

Ze všech projektů, které jsme dělali, 

mě zatím nejvíce bavil první byt, kte-

rý jsme rekonstruovali. Možná i pro-

to, že byl první a vše byly zcela nové 

zkušenosti a zážitky. Klienti si koupili 

byt nedaleko naší kanceláře, mohli 

jsme tam chodit denně a kontrolovat 

postup prací. A tvořit i na místě, když 

se objevil problém. Vymysleli jsme 

krásný koncept vlny procházející ce-

lým bytem, tvořící zákoutí pro dveře, 

osvětlení, komory, niky v koupelně a 

tak dále. Byt jsme řešili od první stu-

die přes stavební práce a nábytek na 

zakázku až po záclony, květiny a do-

plňky.

Co byste doporučila zá-

jemcům o tento obor? Co 

mohou v profesním živo-

tě očekávat, na co se mají připravit?

Obor je o spolupráci s klienty – lid-

mi, kteří řeší své bydlení, kanceláře, 

prodejny a podobně. Zkrátka životní 

prostor, ve kterém se denně pohy-

bují a chtějí se v něm cítit dobře. Je 

potřeba se stále zajímat o obor a sle-

dovat probíhající trendy. Rozhodně se 

nejedná o obor, který končí získáním 

vysokoškolského diplomu. A to je na 

tom asi to nejzajímavější, stálý vývoj 

a posun, člověk může neustále něco 

vytvářet, vymýšlet a snít.

Pro absolutní většinu lidí je pořízení 

vlastního bydlení největší životní in-

vesticí, kterou i většinu aktivního ži-

vota splácí nebo na ni šetří. Je třeba 

k tomu tak přistupovat – klienti jsou 

často velmi natěšení, ale i nedočkaví a 

nervózní. Je potřeba reagovat na kaž-

dého klienta individuálně, vždy pro-

fesionálně a v klidu, ale nebrat si nic 

osobně.

Náš obor je ale úzce spojen s ekono-

mikou a prosperitou. Když jsem ukon-

čila školu a šla do praxe, probíhala 

těžká ekonomická krize, lidé neměli 

peníze na investování do nemovitostí 

a naše začátky byly celkem těžké. Moc 

práce nebylo, bylo potřeba se hodně 

otáčet, shánět zakázky, brát i ty menší 

nebo méně zajímavé. Na druhou stra-

nu není malé zakázky. Byly to cenné 

zkušenosti – získala jsem spoustu zku-

šeností z projekce, rozšířila jsem si ob-

zory o obory, které jsme ve škole brali 

čistě okrajově.

Je potřeba počítat s tím, že se nejedná 

o práci na teplé židli, je potřeba být 

stále v pohybu – jak fyzicky, tak men-

tálně. Je to vzrušující, ale náročná vý-

zva.

Jaké jsou Vaše další 

plány, čeho byste ještě 

chtěla dosáhnout?

Plánů je spousta, mimo jiné určitě au-

torizační razítko projektanta, jen na-

jít trochu času a začít se znovu učit. 

Velkým plánem ovšem je zúčastnit se 

architektonické soutěže na veřejnou 

zakázku. A samozřejmě ji vyhrát, takže 

se zúčastnit tolika soutěží, dokud ten-

to plán nevyjde.

Děkuji za rozhovor a přeji, aby Vám 

všechny plány vyšly k Vaší plné spo-

kojenosti.

Mgr. Jana Švýcarová

Š KOLA
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ENVIRONMENTÁLNÍ

Koncem listopadu jsem se žáky 9. B 
navštívila čističku odpadních vod v 
Lounech. Měli jsme štěstí na pěkné a 
teplé počasí. ČOV je u řeky na dolním 
konci Loun, pěšky od školy asi dvacet 
minut, tak jsme byli na stanici rychle. 
Ujal se nás pan Šána a hned nás za-
vedl k hlavní přívodní stoce. Ani jsem 
se nedivila těm, kteří si drželi před 
nosem rukáv nebo kapesník. Do nit-
ra česlovny se lila kvanta, už na prv-
ních česlech přečištěné, hnědozelené 
páchnoucí břečky. První česla zachy-
covala velmi hrubý kusový materiál. 
Jen jsme obešli hlavní kanál, vstoupili 
jsme do česlovny. Uvnitř budovy byly 
tři roury se šroubovitým dopravníkem, 
ze kterých padal do nádrží slisovaný 
tuhý odpad, který zachytila další česla. 
V rozpadlých kusech hadovitého tvaru 
se vyskytovaly zbytky hlavně různých 
hadrů, papírů, plenek a bůhvíčeho 
ještě, co dokáží lidé do odpadů, ať už 
úmyslně nebo omylem, vyhodit.

Za česlovnou byla hlučná strojovna, 
která poháněla vše, co se kde točilo 
nebo jinak pohybovalo. Další bazéno-
vou sekci jsme už pozorovali na čers-
tvém vzduchu.

V prvním bazénu šlo o usazování pri-
márních kalů a jejich odčerpávání a 
přepouštění do nádrží bioplynové 
elektrárny, kde se kaly zpracovávaly 
na bioplyn.

Celá venkovní část sestávala ze dvou 
řad velice podobných bazénů a bez 

odborného výkladu by člověk vů-
bec nerozlišil rozdílné procesy čiště-
ní vody a co se pod hladinami děje. 
Pohybovali jsme se na širokém beto-
novém chodníku mezi pruhy bazénů. 
Pod nohama se nám vinuly stovky 
metrů potrubí a kabelů. V dalších ba-
zénech už voda vřela, prodmýchává-
na vzduchem vypouštěným u dna do 
nádrží. Zde docházelo k tzv. biologic-
kému čištění pomocí bakterií. Bakterie 
potřebují k životu a množení kyslík. 
Odvádí za to velmi užitečnou službu 
v podobě rozkladu organických odpa-
dů na jednoduché látky, které se v pří-
rodě i v přírodní vodě vyskytují nebo 
mohou vyskytovat. Během cesty bazé-
ny se voda ještě několikrát zbavovala 
stále jemnějších kalů, až v posledním 
bazénu přepadem odtékala do potru-
bí a dále, jak naši žáci správně určili, 
do řeky.

V posledním levém bazénu došlo k ha-
várii. Zlomila se hřídel, která poháněla 
dva řetězy, mezi nimiž byla upevněna 
hrabla, soustavně se dokola pohybu-
jící a sbírající kaly ze dna a následně 
z hladiny pěnu. Bazén byl vypuštěn. 
Viděli jsme tedy úplně náhodou, jak 
to vypadá pod hladinou. Překvapilo 
nás, jak je toto zařízení veliké a slo-
žité. A ještě jedna věc nás překvapila. 
Na dotaz jednoho z žáků, proč se ne-
dělají hrabla z plastů, aby byla lehčí, 
jsme dostali odpověď, že jsou z plastů 
nejenom hrabla, ale i celé dlouhé ře-
tězy. Také jsme se dozvěděli, že celé 
zařízení lounské ČOV bylo vyrobeno 
v jedné severské zemi a bude trvat 
velmi dlouho, než se vyrobí a přiveze 
nový válec, asi půl roku. Proces čištění 
vody ale nebude ohrožen.

Poslední zastávkou na cestě čističkou 
byla bioplynová elektrárna. Dvě vy-
soké nádrže, ke kterým děti vzhlíže-
ly, ukrývaly velké množství bioplynu, 
které vznikalo z uskladněného kalu. 
Tento bioplyn byl odváděn do budo-
vy, ve které jsme odhalili velký motor, 
roztáčející rotor generátoru, a to už 
děti z fyziky znaly, ten vyrábí střídavý 
proud. Dozvěděly se, že tento elek-
trický proud se odvádí do spotřebitel-
ské sítě, a za to si ČOV nakupuje levný 
elektrický proud pro potřeby stanice. 
Dále se dozvěděly, že se část bioply-
nu spaluje a slouží k vytápění budov 
v zimním období. Viděli jsme také 
potrubí vyvedené mimo stanici, na je-
hož konci byl hořák, kde se spalovaly 
přebytky plynu v letním období. Otáz-
ky, které zaznívaly, svědčily o zájmu a 
pozorném poslouchání. Potěšilo mě, 
že na otázky kladené dětem pracovní-
kem stanice odpovídaly děti zasvěce-
ně a správně.

Cílem bylo ukázat dětem, jak obrovské 
množství vody znečištěné člověkem je 
nutné čistit a jak velké množství od-
padů při tom vzniká. Jak moc je potře-
ba šetřit vodou a přemýšlet o tom, co 
do odpadu mohu vylít a co se z vody 
nedá odseparovat, například jedovaté 
látky. Myslím, že čas věnovaný čištění 
odpadní vody sloužil i k zamyšlení nad 
složitostí tohoto procesu. Vedení ČOV 
si zaslouží poděkování za to, že se 
školním dětem věnují a pořádají ex-
kurze pro žáky všech základních škol.

Ing. Marie Růžková, 
koordinátor EVVO
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Po domluvě s panem Daliborem 
Nigrinem, koordinátorem školního 
vzdělávacího programu společnosti 
EKO-KOM a.s., se na naši školu dosta-
vili 22. listopadu tři lektoři vzdělávací 
sekce pro školy s programem TONDA 
OBAL. Celý den se věnovali postupně 
ve 45minutových intervalech všem tří-
dám. 

V loňském roce jsme pozvali lektora 
k malým dětem do prvních a druhých 
tříd. V letošním roce obsáhlo vzdělá-
vání všechny třídy s výjimkou druhých 
a třetích tříd, které si z loňska snad 
něco pamatují. 

Čemu že se tedy lektoři věnovali? Celý 
program byl zaměřen na správné tří-
dění obalů, zdůvodnění, proč se má 
třídit, a vysvětlení, co se děje s vytří-
děnými obaly. Jak a na co se zpraco-
vávají. 

Program byl svou náročností přizpů-
soben dané věkové kategorii. I devá-
ťáci tápali, když měli správně zařadit 
odpady typu úsporná žárovka, obaly 
na vajíčka, keramická váza, krabice od 

mléka a jiné. 

Ač všichni naši žáci vědí, že se má obal 
třídit – po škole jsou rozmístěné koše 
na plasty, které nikdo nemusí dlouho 
hledat, v každé místnosti je krabice na 
papír a uprostřed chodby a v hale jsou 
krabice na víčka z plastových lahví – 
stále se setkáváme s tím, že v koších 
na plasty jsou lahve s neodšroubova-
ným víčkem, nesešlápnuté a se zbytky 
tekutin. Pohodlnost některých dětí se 
projevuje tím, že do košů na plasty 
odhazují například tetrapaky z pitíček, 
kovové folie z různých sladkostí, po-
smrkané kapesníky nebo zbytky sva-
čin. Proč tak dělají, je otázkou, neboť 
ze školy jsou k třídění vedené. Možná 
není zvykem takto třídit v mnohých 
domácnostech. 

Proč máme vyhazovat nebezpečný 
odpad jen na místa k tomu určená, jak 
mohou být odpady nebezpečné, to se 
učí žáci v odborných předmětech, tře-
ba v chemii. 

Určitě je užitečné vést děti k zodpo-
vědnosti za své jednání, za pěkné a 

čisté prostředí okolo nás. Věříme, že 
trend chránit životní prostředí zasáhl 
většinu populace a snaha rodičů i uči-
telů přinese své ovoce. 

Velice vítám iniciativu, která vzešla ze 
školního parlamentu, a tou je vytvoře-
ní tříčlenné ekohlídky, která by chtěla 
přispět k prosazování ekologického 
chování žáků naší školy. Prvním aktem 
je zřízení ekokoutků na respiriích, kde 
budou zveřejňovány například nápa-
dy žáků ke zlepšení ochrany životní-
ho prostředí nebo výsledky zjištění 
chyb a návrhy na zlepšení v třídění 
odpadů atd. Tato aktivita dětí se bude 
samozřejmě vyvíjet a budeme se sna-
žit operativně reagovat na potřebné 
změny.  

Chtěla bych připojit část citátu pana 
Nigrina z e-mailu obdrženého den po 
ukončení programu: 

„Rád bych Vám poděkoval i jménem 
lektorů za skvělou spolupráci, bez-
chybnou organizaci a velice příjemné 
prostředí u Vás ve škole, jsem rád, že 
jste byli s programem také znovu spo-
kojeni! Opakování programu je vhod-
né přibližně po třech letech, budu se 
tedy těšit na další spolupráci v bu-
doucnu!“

A teď už je to zase jen na nás…

Ing. Marie Růžková, 

koordinátor EVVO

V Ý C H O V A
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KRÁSA ADVENTU
Martin Švýcar, Filip Helšus, 
Jan Kiš

Cukroví se v troubě peče,
kapřík z vany neuteče.
Rozsvícením vánočního 
stromku
završíme úklid domku.

Klidně bych i miloval
ten adventní věneček,
ovšem pouze v případě,
že nám jako minule
nepodpálí stromeček.

I když všichni přísahali
na život své rodiny,
čokolády z kalendáře
zmizí během hodiny.

Hodiny českého jazyka a literatury se nenesou pouze ve znamení diktátů a větných rozborů. Jak je čeština hravý a 

zábavný jazyk, se mohli přesvědčit účastníci olympiády a také žáci třídy 8. A, kteří vymýšleli básně na téma advent.

JAZYKOVÉ A LITERÁRNÍ 
DOVEDNOSTI

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO  
JAZYKA

29. 11. proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka pro žáky osmých 

a devátých tříd. Celkem se zúčastnilo 28 žáků.

Ve dvou hodinách museli žáci zvládnout nejen gramatické úkoly, ale i 

vytvořit krátkou slohovou práci. Oběma částmi se prolínalo téma pádů. 

V mluvnické části se zabývali především slovotvorbou a významy slov. 

Žáci měli například správně použít slova s kořenem -pád- nebo vysvětlit 

dvojznačné věty.

Ve slohové části se mohli volně rozepsat na téma Mé vzlety a pády.  

Pro žáky to nebylo vůbec jednoduché téma, ale někteří si s ním poradili 

velmi dobře a vznikly zajímavé práce.

Nejlepších výsledků dosáhli dva žáci osmé třídy – Martin Švýcar a  

David Červíček. Vítězům gratulujeme a budeme jim držet palce v okres-

ním kole, které se bude konat v Žatci.

Mgr. Lenka Mráčková
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

draci strašidlo

strašidlo

v jídelně

Činnostmi ve školní družině nás tentokrát provázejí  

pohádkové bytosti.

Do hry nás nalákal kouzelník Nenuda a jeho pomocníci.

Každý pátek pro nás připravují zajímavé společné setká-

ní a pro ostatní dny zájmové a rekreační aktivity, kterými 

společně naplňujeme náš čas v družině. Hrajeme hry, 

zápolíme, sportujeme, povídáme si, zpíváme, tancuje-

me, experimentujeme a tvoříme. Dovídáme se mnoho 

nového, bavíme se a smějeme. Například jsme zdoláva-

li stezku družinového strašidla, přetahovali se s draky, 

setkali se s čerty a společně vytvořili čertí strom. Čeká 

nás královské DO-RE-MI, loupežnické hádání, divadelní 

představení, čarodějné rejdění, ale také vodnické hrátky 

a mnoho dalšího.

 A tak není divu, že nám čas v družině rychle utíká.

E. Štemberová
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ŠKOLNÍ PARLAMENT
Otakárci v novém školním roce

Otakárci se opět rozrostli o nové tváře, přivítali jsme mezi sebou žáky 4. tříd.

Ti se hned pustili do realizace nových nápadů a díky nim začal na škole fungovat ekokoutek.

Environmentální výchova, především řádné třídění odpadu, je jedno z témat, na které se parlament v tomto 

roce chce zaměřit. Využili jsme k tomu i soutěž tříd, kterou každoročně před Vánocemi vyhlašujeme – o nej-

originálněji ozdobený vánoční stromeček. Porota letos přihlížela k tomu, zda bylo při výrobě ozdob využito 

ekologického odpadu. Proto se bodování zúčastnila i pí uč. Růžková, koordinátorka environmentální výchovy. 

A výsledek? Stromečky ve všech třídách byly nádherné. Posuďte sami!

Vše nejlepší do nového roku přejí všem čtenářům za celý ŠP  koordinátorky 

Mgr. Jana Švýcarová a Mgr. Alena Gajdošíková.

SOUTĚŽ TŘÍD O „NEJ“ VÁNOČNÍ 
STROMEK

22. 12. hodnotila porota ve složení:  Ing. Marie Růžková,  

Bc. Jana Drahovzalová, Anastasiya Pavlovska a Máša Mosiychuk   

(předsedkyně školního parlamentu) vánoční stromečky. 

Nejlépe byly vyhodnoceny třídy:

 1. stupeň:  1. místo třída 2. B
  2. místo třída 1. A
  3. místo třída 4. A

 2. stupeň:  1. místo třída 9. B
  2. místo třída 9. A
  3. místo třída 7. B

Vítězné třídy byly odměněny velkým koláčem. Gratulujeme!

1. A

7. B
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Třída R. Pytlounové9. B

9. A

7. B

Třída M. Mottlové

9. A 9. B
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MATEŘSKÁ 
Š K O L A
V rámci tématu „já člověk“ jsme si s dětmi povídali o lidech, 

jejich povoláních.

Navštívili jsme různá pracoviště, děti na vlastní oči poznaly 

práci automechanika, cukráře, také navštívily závod Seko, 

kde viděly vybavení pro piloty – kabinu v letadle.

Zpestřením návštěvy Seka byla prohlídka malé ZOO, kte-

rou zde mají.

Děti poznaly lamu, klokana, osla, pštrosy, kozy, poníka a 

pávy.

Při vycházce sledovaly různé obchody, kde lidé pracují, vy-

právěly o povoláních svých rodičů. Zaujala je práce stavba-

řů, lití betonu pomocí jeřábu. Toto téma bylo dětem velmi 

blízké a zaujalo je.

Lenka Burianová

JÁ ČLOVĚK

v
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V letošním školním roce jsme se Zvídálkem již zažili spous-

tu nových věcí! Začali jsme výletem do Jimlína a prohlídkou 

hradu. Poté jsme pokračovali procházkou po našem městě 

spojenou s poznáváním našich kulturních památek. Zamě-

řili jsme se také na nacvičování vystoupení  při rozsvěce-

ní vánočního stromku a díky podpoře štědrých sponzorů 

se nám podařilo vyrobit si svá vlastní zvídálkovská trička, 

podle kterých nás na našich cestách každý pozná. S těmi-

to tričky jsme také vystoupili 27. listopadu na lounském 

náměstí. Odměnou za poctivou přípravu na vystoupení 

pak byl výlet do Domu dětí a mládeže v Postoloprtech, 

kde jsme si vyrobili vánoční překvapení pro naše maminky, 

zabubnovali na krásné velké bubny a pohráli se zdejšími 

zvířátky.

Před Vánocemi jsme ještě zarecitovali vánoční skladby dě-

tem naší mateřské školy.

Letošní rok pro Zvídálky začal velice hezky. Naše řady se 

opět rozrostly a na počet 26 dětí si paní Drahovzalová ob-

čas musí přizvat zdatnou posilu v podobě paní Bredlové či 

naší asistentky Nastěnky.

Těšíme se, že i v novém 

roce  budeme poznávat  

nepoznané.

Bc. Jana Drahovzalová

Z V Í D Á L E K

Zvídálek na náměstí

19



Důležité rozhodnutí se blíží
Před žáky, kteří končí povinnou školní 

docházku,  stojí důležité rozhodnutí. 

Vybrat správnou střední školu není 

určitě pro řadu z nich vůbec jednodu-

ché. Co všechno je třeba zvážit a pro-

myslet? 

• osobní charakteristické rysy

• význam vybrané  profese

• obor vzdělání

• sbírání  informací o středních ško-

lách

• v případě nejasností  vědět, kde na-

jdu pomoc 

Rok 2017 je rokem změn pro střed-

ní školy. Žáky, kteří chtějí studovat   

na střední škole, čekají zásadní změ-

ny. Přijímací řízení na střední školy 

bude mít od letošního roku povinnou 

„státní“ část, kterou připraví Cent-

rum pro zjišťování výsledků vzdělává-

ní (CERMAT) a v celkovém hodnocení 

přijetí žáka bude mít větší váhu - 60 %. 

Jednotné přijímací zkoušky musí ab-

solvovat všichni, kdo se budou hlásit 

na střední školy zakončené maturitní 

zkouškou. 

Další změnou je také termín za-

slání přihlášky na střední školu,  

do 1. března 2017 musí být přihlášky 

na dané střední škole.

Co všechno jsme v rámci školního vy-

učování udělali na naší škole  proto, 

aby se žáci  dobře rozhodli?  Zúčastnili 

jsme se akce Vzdělávání 2017, Burza 

práce 2016, Řemesla 2016, v hodinách 

výchovy k občanství jsme pravidelně 

věnovali čas nabídkám středních škol,  

navštěvovali jsme také   interneto-

vé stránky  vybraných středních škol, 

zjišťovali jsme informace  na strán-

kách  MŠMT ČR. Ve vyučování jsme 

také umožnili prezentace zástupcům 

jednotlivých středních škol. Velice rádi 

spolupracujeme i s bývalými žáky naší 

školy, kteří nejlépe mohou budoucím 

studentům odpovědět na jejich otáz-

ky. V neposlední řadě jsme  pomáhali 

a ještě i teď pomáháme odbornými 

radami. Spolupráce s Informačním 

poradenským střediskem  ÚP Louny,  

školní psycholožkou a výchovnou po-

radkyní se stala už na naší škole  samo-

zřejmostí. Nesmím také zapomenout 

na spolupráci s rodinou a snahu o její 

informovanost. Již  v září 2016 jsme 

ve spolupráci s PPP LN, zástupci firmy 

AISAN a FUJIKOKI, Gymnázia V. Hla-

vatého v Lounech, OA a SŠ generála  

F. Fajtla, školní psycholožky a výchov-

né poradkyně  připravili pro rodiče 

přednášku na téma  „jak si správně 

vybrat střední školu“. V únoru 2017 

budou rodičům sděleny poslední  in-

formace související s přijímacím říze-

ním a budou jim předány formuláře 

přihlášek a zápisový lístek.  Během 

roku jsou rodiče  o všech důležitých 

změnách informováni také prostřed-

nictvím žákovské knížky a v případě 

potřeby mohou využívat konzultační 

hodiny výchovné poradkyně. Všichni 

jsme si vědomi, že cesta za povoláním 

není jednoduchá.

Mgr. Dana Kuďousková,

výchovná a kariérová poradkyně                                                                                                                                  


