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

Úspěšný tým na Litvínovském choroši
Dne 11. prosince vyrazili Verča Bártlová,
Honza Zelnický a Anička Porubčanová do
Litvínova na soutěž „Litvínovký choroš.“
Po prvním dni jsme byli celkově 33. z 50.
Večer pro nás byla připravena diskotéka.
Druhý den byl úspěšnější. Ze 33. místa
jsme se posunuli až na 14. místo. Navíc
jsme porazili i všechny školy z Loun.
Myslím si, že se nám soutěž velmi
vydařila, protože tak dobré umístění nikdo
nečekal.
Anna Porubčanová, 9.A
Jak probíhal florbalový turnaj
Dne 3. 12. 2013 se konal florbalový turnaj v Postoloprtech. Prohráli jsme
všechny zápasy. Ale měli jsme štěstí, protože 8. základní škola v Lounech byla
horší než my. Takže jsme byli předposlední. Vítězem se stala Základní škola J.
A. Komenského, druhá byla 4. základní škola. A třetí byla Základní škola
Prokopa Holého.
Zúčastnili se tito naši žáci: Leoš Matyáš , Jan Stolín , Filip Böhm , Lukáš
Cimrman , Radek Doskočil , Miroslav Hotový , Petr Roháč a Michal Salač pod
vedením pana učitele Suchého.
Filip Böhm, 6.A

Keltové byli bojovníci
Blíží se Vánoce a s ním je spojena řada zvyků. Víte,
odkud se k nám dostal třeba zvyk zavěšovat jmelí?
Stejně jako má Halloween původ u Keltů, tak i úcta ke
jmelí je převzata od nich. Keltové žili v těsném souladu
s přírodou, a právě proto své vlastnosti přirovnávali ke
stromům, k nimž měli posvátnou úctu.
V hodinách dějepisu jsme si nejen o jejich zvycích vypravovali. Jednou nám paní
učitelka řekla, abychom napsali všechna slova, která se nám vybaví, když se
řekne Keltové. A pak jsme ze slov zapsaných na tabuli vytvářeli komiks nebo
napsali příběh.
Zde je jeden z nich: Keltové byli bojovníci. Jako první začali razit mince. Uměli
vařit pivo a věnovali se vinařství. Koně zapřahovali za vozy. Žili ve vesnicích,
bohatí Keltové v oppidech. Používali zbraně, např. meče. Z obilí si pekli chléb.
Ženy nosily šperky. Keltové byli krásní modroocí blonďáci. Toto se dělo na
konci pravěku.
Tereza Beránková, 6.A
Velké vědomostní zápolení
V minulém čísle jsme vás informovali o akci „Den
pro dětskou knihu,“ který na den 24. listopadu
připravila Městská knihovna v Lounech. Od 14
hodin tak probíhal v knihovně bohatý program,
který zahájili žáci 6. tříd - Áňa a Máša Mosiychuk,
Eliška Hádeková, David Janoušek a David Fajtl
svou taneční kreací.
Současně probíhala vědomostní soutěž, ve které
jsme měli Martina Švýcara a Davida Červíčka z 5.
A. Chlapci úspěšně odpovídali nejen na otázky z české a světové literatury, ale
zvládli na výbornou také otázky zeměpisné, historické a přírodopisné. Zápolení
bylo velmi vyrovnané a o prvenství rozhodoval rozstřel. Chlapcům uniklo
vítězství takřka o vlásek a skončili na krásném 2. místě.
Za vzornou reprezentaci školy jim patří velký dík, stejně tak našim tanečníkům.
Mgr. Jana Švýcarová

Co jsme řešili ve školním parlamentu
Dne 27. 11. 2013 jsme měli zasedání ŠP (školní parlament). Pozvali jsme si paní
kuchařky a řekli jsme jim pozitiva i pár negativní připomínek a návrhů, třeba co
se týče pití. Paní kuchařky byly vstřícné, zodpověděly naše dotazy a říkaly, že
jsou omezeny finančními prostředky. Myslím, že toto setkání proběhlo ve velmi
příjemné atmosféře.
Od předsedy ŠP, Josefa Funka, jsme dostali za úkol zjistit na prvním i druhém
stupni, který z učitelů a učitelek je nejoblíbenější mezi žáky. Na prvním stupni v
každé třídě vždy vyhrála jejich třídní paní učitelka. Na druhém stupni už to bylo
trošku jinak a většinou zvítězil pan učitel Petr Kučera. Za celý druhý stupeň
vyhrál pan učitel Petr Kučera, za ním pan učitel Václav Suchý a potom paní
Alena Gajdošíková.
Další zasedaní ŠP proběhlo 11. 12. 2013. Co se řešilo tentokrát, určitě
zaznamenáte v následujícím kalendářním roce.
Karolína Řeháková, 7.B
Členové ŠP přejí všem krásné a veselé Vánoce a úspěšný nový rok☺

Anglická slovíčka hrou
Žáci ze 6.B během hodiny angličtiny pracovali na projektu „Čas“ a „Dům nebo
byt.“ Ke každému tématu jsme psali slovíčka, která jsme se učili, a když jsme
nevěděli, tak jsme se buď podívali do slovníčku nebo na překladač v internetu.
Na projektu „Čas“ jsme zpracovávali dny, měsíce a k tomu jsme kreslili obrázky.
K projektu „Můj dům nebo byt“ jsme popisovali věci v pokojích.
Eliška Hádeková, 6.B
Dějiny hudby
Ve středu 11. 12. šla naše třída 6. B s paní učitelku Švýcarovou do knihovny na
přednášku, kterou vedl pan Grunt. Povídal nám o vzniku jednotlivých žánrů,
především o jazzu a hip hopu, kde je nejdůležitější tvoření slovem. Poznali jsme
nové zpěváky a poslechli jsme si písničky. Přednáška se nám moc líbila.
Máša Mosiychuk, 6.B

Bajka o vlaštovce aneb Jak jsem se poučil
Jednoho dne, než zazvonilo na hodinu češtiny, si Matěj skládal z papírů
vlaštovky. Házeli jsme je po holkách a já si chtěl postavit vlastní vlaštovku.
Požádal jsem proto Matese, aby mi dal papír. On přikývl a snažil se ze sešitu
vytrhnout papír, ale omylem strhl z toho sešitu desky a z nich postavil vlaštovku
jménem 41A35. Poté jsem obdržel žádaný papír a sestavil z něj vlaštovku, kterou
jsem pokřtil JAK-POTOPIT-TITANIK-158.
V tom zábava skončila, protože do třídy vstoupila paní učitelka a řekla nám, že
majitel vlaštovek bude psát domácí úkol na téma „Čím mi prospívají vlaštovky v
hodinách češtiny.“ Samozřejmě ihned poznala, o koho jde, poněvadž jsme s
Matesem zaúpěli: „NÉÉÉÉ!“ Ale paní učitelka byla neoblomná.
Poznal jsem, že házet po holkách vlaštovky se nevyplácí. Vlaštovku navíc při
gramatice ani nevyužiju. Svou znalost výroby vlaštovek ale můžu uplatnit při
hodinách slohu, protože se právě se učíme popis pracovní činnosti. Takže zde je
návod na výrobu.
Návod na vlaštovku: Přeložíte papír na polovinu a znovu narovnáte. Zbytek
najdete na http://www.youtube.com/watch?v=vmH7CTz4pUY.
David Fajtl, 6.A
Pozvánka na aerobik
Hledají se zájemci, kteří by chtěli cvičit aerobik, každé úterý od 16:00 do 17:00
hodin v Chlumčanech. Sraz je před tělocvičnou Sokola (budova naproti poště).
Tento kroužek vede mladá a vlídná slečna jménem Veronika. Kroužek je velmi
zábavný a určitě se zasmějete. Mohou tam chodit lidé každého věku.
Jana Janečková, 6.B
6.A má nejraději buchty
V 6.A se zjišťovalo nejoblíbenější
jídlo ve školní jídelně. Vyhrály
buchty, na druhém místě se umístila
čína a na třetím místě špagety s
boloňskou omáčkou.
Filip Böhm, 6.A

Vánoce budoucnosti
Jak si představujeme Vánoce budoucnosti? Na to se nás ptala paní učitelka o
hodinu slohu. Většinou jsme odpovídali, že Vánoce budou připravovat roboti.
Vše bude holografické, vše bude létat a vše bude umělé. Áňa Mosiychuk
dokonce napsala příběh…
Ach, zase Vánoce. Nejsem na to už stará? Ne, 62 let není moc a navíc, když
v roce 2043 vymysleli krém proti vráskám, tak se cítím jako ve dvaceti.
Jééé, už přišel Jerry s dětmi Jackem a Kačenkou. Všichni jsme se posadili ke
stolu a společně čekáme, až nám z kuchyně přiletí jídlo. Cink cink. Kdo to zvoní?
To naše dcera Alené přiletěla z Marsu a přináší děti z Madu (to je něco jako
raketa). Po jídle k nám přijel stromeček s dárky. Dostala jsem zase počítač!!! To
jsou teda Vánoce…
Žáci 6. B

Bludiště pro Vás připravila Jana Trubačová, 6.A

