ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny,
28. října 2173, příspěvková organizace

Mistrovství České republiky ve veslování 2013
Po dlouhém a tvrdém trénování nastal konečně čas to vše zúročit. Dne 21.- 23. června se
lounští veslaři vydali do vesničky Račice porovnat své síly s veslaři s celé republiky. Do
finálových jízd se z pátku a soboty probojovalo celkem 6 lodí. Finále B si zajela Michaela
Komůrková, která skončila se spolujezdkyní z Litoměřic na krásném 9. místě. Na 8. místě
dovesloval na dorostenecké párovce také lounský Martin Lacina. Dvojskif starších žáků ve
složení Jan Leško a Petr Bláha dovesloval
s nejtěsnějším rozdílem jedné setiny na 4.
místě. Pak si to kluci ale vynahradili s Janem
Helšusem a Davidem Neumannem na čtyřce
s kormidelníkem a dojeli si pro 2. místo. Stali
se tak z nich vícemistři. Naše loděnice má ale
dva tituly vícemistrů. Druhý titul patří žákyním
Ivaně Kaškové, Barboře Trávníčkové, Barboře
Jandové a Haně Lávičkové, kterým také patří
stříbrné medaile. Obě posádky kormidlovala
trenérka dívek Markéta Loulová. Všem
veslařům, ať už s medailí, či bez medaile,
gratulujeme.
Ivana Kašková, 9.A
Pěvecký sbor se vyvíjí
Každou středu chodí asi 20 žáků do pěveckého sboru ve škole. Schází se v 7:05 ráno. Ti,
kteří nechodí do družiny, čekají na pana Petržilku v hlavní budově v dětském koutku. Pak
jdou pro děti do družiny. Všichni se sejdou v učebně a zpívají písničky. Nejprve se
rozezpívají, buď zpívají stupnice nebo písničku Pátá. Také si povídají s panem Petržilkou.
Je tam legrace. Doporučuji ostatním přijít se někdy podívat.
Ivana Marková, 6.A

Na hodině informatiky jsme (6.B) pracovali v
novém programu Mount Blue.
Je to nový program na psaní deseti prsty. Je formou
hry. Hrajeme si v ní na horolezce. Máme tam různé
tábory a po každých dvou táborech plníme
klasifikační test. Abychom se dostali do tábora,
musíme nejdříve opsat text správně. Za 5
hvězdiček je jedna jednička. Zkoušeli jsme první
hodinu a podle mne je to lehčí, než ten program
předtím. Ale uvidíme, jak to půjde dál.
Eliška Hádeková, 6.B
6.A. si připomněla 2. světovou válku
Během dvou hodin VOZ žáci ze 6. A sledovali film Ďáblova čísla. Film
byl o holocaustu. Měl nám připomenout 2. světovou válku. Povídali jsme
si s paní učitelkou Gajdošíkovou o celém filmu. Během hodiny nám to
paní učitelka několikrát zastavila a povídala. Byli tam lidé, kteří za nic
nemohli, a přesto je zabili. Museli si vykopat své hroby. Tento film byl
pro celou třídu zajímavý a líbil se mi. Dívali jsme se na něj v rámci
projektu Krokus.
Ivana Marková, 6.A

Trapný Pesach
Dvě hodiny občanské výchovy se 6.A s paní učitelkou Gajdošíkovou dívala na film
Ďáblova čísla o dívce jménem Hana, která žije ve městě New Roscher. Svátek zvaný
„Pesach,“ který musí slavit se zbytkem své židovské rodiny, jí připadá trapný. Po otevření
dveří zjistí, že se přenesla do Polska do období holocaustu, kde žije jako její prateta Hana se
svou sestřenicí Rivkou a tetou. Jí i její příbuzné odvezou Němci do koncentračního tábora,
kde se setká se spoustou žen a dětí mladších 10 let a vypráví jim o New Roscher a moderní
době. Všichni ji nadšeně poslouchají, i když ji nevěří ani slovo, a Rivka tvrdí, že má jen moc
bujnou fantazii. V táboře jsou ale jinak hrozné podmínky. Hana v koncentračním táboře
nakonec zemře. V tom okamžiku se však probudí doma ve své posteli. Zjistí, že když
otevřela dveře, omdlela a vše, co prožila, se jí pouze zdálo. Od té doby vyprávění svých
příbuzných nebrala na lehkou váhu.
Film se některým líbil a jiným zase moc ne.
Dívali jsme se proto, že deváťáci v listopadu sázeli cca 150 žlutých krokusů objednaných
paní učitelkou Gajdošíkovou, na památku zemřelých v období vyvražďování Židů. Vykvetou
přibližně v únoru, kdy je svátek padlých Židů.
Jana Trubačová, 6.A

Sedmáci luštili egyptské hieroglyfy
Dne 31. 10. 2013 během výtvarné výchovy šli žáci 7. A do lounské knihovny s paní
učitelkou Pyškovou. Když jsme přišli do knihovny, přivítala nás paní knihovnice. Viděli
jsme prezentaci o Egyptu. Potom nám paní knihovnice dala vyluštit hieroglyfy na pracovním
listě. Informace, které jsme získali v knihovně, jsme použili při další hodině Vv.
Jan Javůrek, 7.A
Vybraní žáci navštívili prodejnu a servis zemědělských strojů
25. října v 7:45 ráno jsme měli sraz ve škole, kde jsme si měli dát batohy do skříněk. Poté
jsme se seřadili a spočítali se, jestli jsme všichni. Všechno bylo v pořádku. Šli jsme před
školu a čekali na autobus. Když autobus přijel, sedli jsme si do autobusu na levou stranu a na
pravé straně seděli žáci 4. základní školy. Z naší školy jeli vybraní žáci ze 7. B , 8. A a 9. A.
Poté, co jsme přijeli do staňkovické Agrimy, jsme se rozdělili do skupin a procházeli různá
stanoviště. Skupiny se na stanovištích střídaly. 1. skupina byla u řezačky, 2. skupina byla na
přednášce, 3. skupina byla v opravně, 4. skupina byla u traktoru. Přednáška byla zajímavá,
žáci si vyzkoušeli sedět v traktoru o 360 koních, někteří se podívali do řezačky a pohlédli i
na motor. Žáci byli informováni o jednotlivých předmětech. Výlet se nám velice líbil,
myslím si, že žáci byli spokojeni se všemi přednáškami a novými informacemi.
Dita Rusová a Denisa Legiňová, 8. A

Křížovka

připravila Áňa Mosiychuk z 6.B

Velké vědomostní zápolení je pro naše žáky hračka
Ve čtvrtek 7. 11. se Martin Švýcar a David Červíček z 5. A zúčastnili 1. kola Velkého
vědomostního zápolení. To je přátelské klání mezi žáky základních škol v oblasti znalostí
literatury a lounského regionu (významné osobnosti, historie a kultura). Naši žáci se dostali
do druhého kola, jehož finále proběhne v neděli 24. listopadu 2013 v rámci celostátní akce
„Den pro dětskou knihu“ v prostorách Městské knihovny Louny. Držíme palce!
Filip Böhm, 6. A
Máša, Martin a Lukáš všechny převálcovali
7. 11. proběhl další ročník dopravní soutěže v teoretických
znalostech z dopravní výchovy. Naši školu reprezentovala
Marya Mosiychuk, Martin Švýcar a Lukáš Cimrman. Naše
škola díky své tvrdé práci a pomoci p. učitelky Kopecké
vyhrála první tři místa. (1.místo ... Máša , 2.místo ...
Martin, 3.místo ... Lukáš)
Děti vyhrály koloběžky, přívěsky a spousty jiných věcí.
Vítězka byla dle svých slov z 1. místa překvapená. Jiné školy
se naší školy bály a ne nadarmo. Jak je vidět, naši soutěžící je porazili s přehledem.
Hanna Mosiychuk, 6.A

Otázky pro pana učitele Kučeru
1. Jak dlouho učíte na naší škole?
Jestli se nepletu, tak čtyři roky.
2. Baví vás učit na naší škole?
Na naší ano a na jiné nevím. Byl jsem na praxi na
Gymnáziu Václava Hlavatého. Více mě baví učit zde.
Gymnázium je moc vážné, zatímco na naší škole jsem
dětem blíže a má práce není pouze o učení, ale i výchově.
3. Proč nosíte v poslední době knír ?
To by byla hodně dlouhá odpověď – podívejte se na http://cz.movember.com/ a pochopíte.
4. Myslíte si, že vás žáci mají rádi ?
Doufám, že ano, ale byl bych rád, kdyby mě měli rádi za to, co jim předávám a za to, že se je
snažím i v jejich “oslovských“ letech chápat a ne proto, že mě nebaví být přísný. Snažím se
dodržovat zásadu – jak vy do mě, tak já do vás :-).
5. Jaký styl učení dětí vám vyhovuje – přísný, hodný, …?
Já bych to nazval krutopřísně demokratický, ale často toho lituju.
Ptaly se Karolína Řeháková, 7.B a Ivana Marková, 6.B

Připravila: Jana Trubačová, 6.A
Vybraní žáci naší školy se zúčastnili 8. 11. 2013 pětiboje OVOV
Za dívky se zúčastnily: KarolínaVostatková, Michaela
Komůrková, Maryana Nazaruk a Nikola Purkytová.
Za chlapce se zúčastnili:Tomáš Maté, Jan Matras, Radek
Doskočil a David Fajtl.
Soutěžili v pěti disciplínách. Umístili se na pěkných
místech. Byly tam i známé osobnosti, např.: Roman
Šebrle a Robert Změlík.
Mirka Zupková, 7.B

Petr potkal pana Pelyňka
Petr pil pomerančové pití. Pil po plavání. Potom pití položil. Pospíchal pracovat. Pracoval po
páté. Potkal pana Pelyňka. Pomáhal promíchávat polévku. Polévku přelil přes plátno. Polévka
pálila.„ Poběžím položit polévku pod pavlač! “ Pospíchal. Pan Pelyněk přecházel pod pavlačí.
Petr překlopil podnos přes pavlač. Polil panu Pelyňkovi paruku.
Adélka Stanková, Barča Bilá, Eliška Oppenauerová, Martin Bleha, 4.B

