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

V tomto čísle Školního špióna naleznete většinu článků od žáků šestých tříd. Ti
jsou totiž aktivní a chodí do kroužku školního časopisu. I ten, kdo v pondělí
odpoledne na kroužek nemůže chodit, však může do časopisu zaslat svůj
příspěvek. Stačí mi napsat e-mail nebo za mnou zajít do kabinetu.
Mgr. Jana Elbelová

Vybrané třídy se zúčastnily velikonočního tvoření v muzeu
Ve čtvrtek 10. 4. byla 6.B a 6.A
v rámci
praktických činností s paní učitelkou Janou
Elbelovou v muzeu, kde byla možnost vytvořit si
velikonoční vajíčka, ozdobné perníky a jiné
dekorace. Velikonoční vajíčka se mohla dělat
několika způsoby. První způsob byl tradiční
malování bílým voskem. Tím se mohlo malovat na
vyfouklé vajíčka nebo na barevný papír ve tvaru
vajíčka. Další způsob byl odstranění barvy octem (
vyškrabávání určitého tvaru do vajíčka). Třetí byl
udělat si vajíčko z polystyrenu technikou
patchwork [ pačvork]. Každý si mohl z perníkového těsta vytvořit ozdobný
perník ve tvaru srdce, beránka nebo koně, nebo z látky udělat malou slepičku.
Někdo si také vyrobil košíček ve tvaru zvířete z roličky od toaletního papíru. Byl
zde i králík a živá kuřata.
Helena Kuthanová, 6.B

6.B se vydala do archivu
V úterý 1. dubna se třída 6.B s paní učitelkou Švýcarovou vydala na exkurzi do
okresního archivu. Děti měly možnost podívat se na staré listiny, svitky a pečeti.
Také si povídaly o budově lounského archivu, známé též jako Daliborka. Získané
informace pak využily v rámci hodiny českého jazyka.
Hanna Mosiychuk, 6.B

Známý krasobruslař Karel Zelenka byl u nás ve škole
Ve středu 23. 4. k nám do školy zavítal známý krasobruslař Karel Zelenka. Karel
Zelenka je lounský rodák. V dětství se odstěhoval do Litvínova. Z Litvínova se
pak přestěhoval do Itálie, protože jeho tatínek tam dostal nabídku učit
krasobruslení. Od šesti let začal i Karel Zelenka s tímto sportem. Největších
úspěchů dosáhl, když mu bylo 24 let. Nyní v 31 letech už ukončil svou
profesionální kariéru a trénuje další generace.
Eliška Hádeková, 6.B

Kapitán Otakar Jaroš – co o něm víte?
Jelikož se naše škola jmenuje po tomto
důstojníkovi (po smrti povýšen na kapitána), bylo
by dobré se o něm něco dozvědět. Narodil se 1.
srpna 1912 v Lounech a zemřel 8. března 1943
ve vesnici Sokolovo.
Životopis:
Narodil se v rodině strojvůdce a topiče lokomotiv
v Lounech. Prakticky celé dětství ale prožil
v Mělníku. Miloval sport a navštěvoval
skautskou organizaci a sokol. Nedokončil
studium gymnázia, místo toho absolvoval Vyšší
elektrotechnickou školu v Praze a v roce 1933 vystudoval poddůstojnickou školu
v Trnavě, dále školu pro důstojníky v Turnově a od roku 1937 vojenskou
akademii v Hranicích. Do roku 1939 byl velitelem telegrafní čety v Prešově.
Po odesílání československé jednotky na frontu bránila jeho první rota vesnici
Sokolovo. Tady se 8. března odehrála těžká bitva, při které kapitán Otakar Jaroš
zemřel. Jako vůbec první cizinec byl oceněn in memoriam titulem Hrdina
Sovětského svazu, po smrti byl povýšen na kapitána.

Helena Kuthanová, 6.B
Zdroj: Wikipedie
AHOJ JARO
Láďa Bilý, 4.B

MOTÝLCI NA JAŘE
Adélka Stanková, 4.B

Ahoj jaro, pojď si hrát
Přece jsi náš kamarád.
My tě máme přece rádi
A jsme nej kamarádi.

Motýlci, motýlci
na kytičkách sedící.
Hrají si na jaře
na zelené trávě.

Žlutá, modrá, zelená,
Přijde dneska Helena?
Sluníčko si jde hrát,
My ještě nechceme spát.

Sluníčko svítící
natrhalo kytici.
Pro malou holčičku
nazvanou Ančičku.

Přijde Láďa s číslem jedna,
kopne góól jako bedna.
Pak musí jít taky spát,
Měsíc vyjde, jde si hrát.

Pojďte děti hrát si ven
Dnes je přece skvělý den.

JARO - Jára Charvát 4.B s rodiči
U hradu je stará brána pučí u ní hezká tráva,
zeleňoučká travička a v ní pěkná kytička,
sviť, slunce sviť, ať už je nám líp,
zima je už za námi, jaro klepe na brány,
hrajeme si na písku,
sáně dali do sklípku.
JARO- Jarmilka Panovská, 4.B
Sluníčko svítí, všude roste kvítí,
jaro má barvu zelenou, děti hrají kopanou.
Mláďata se rodí venku, viděli jsme malou srnku.
Bazén ještě chvilku počká,
Musí ještě roztát vločka.

Jak se nestát závislákem
Akce „Jak se nestát závislákem“ proběhla 9. 4. 2014, 4. vyučovací hodinu, moc
se mi líbila. Byli jsme rozdělení do tří skupin a střídali jsme se u jednotlivých
stanovišť. Po zapískání píšťalky nám pořadatelky rozdaly lístek na dané téma. U
každého stanoviště jsme dostali od pořadatelek daný počet bodů za to, jak moc
jsme spolupracovali a jaký jsme tým. Na konci akce jsme měli zhodnotit, jak
moc se nám akce líbila, a to pomocí korálků, které jsme hodili do kyblíčků s
nápisy líbilo nebo nelíbilo. Ani jeden korálek neskončil v kyblíčku nelíbilo.
Jana Janečková, 6.B
Víkendová „zábava“ – krmení zvěře v Toužetíně
Moji víkendovou zábavou je výpomoc jednomu farmáři. Každý víkend ráno
v 7:00 vyjíždíme s kamarádem ze Smolnice. Cesta nám trvá kolem 15 minut.
Nejdříve musíme otevřít drůbež.
Když už drůbež běhá po obrovském
areále zámku, my krmíme v dolíhni
kuřátka, kterých je asi 100. Nejdříve
se musí zhasnout výhřevná lampa,
otevřít okno, aby se vyvětral těžký
vzduch. Samozřejmě je potřeba také
nakrmit, vyčistit nebo napustit
novou vodu do napáječek. Stejná
věc se dělá i v dolíhni pro housátka.
Staráme se také o líhně, kde akorát
kontrolujeme vlhkost, postup líhnutí
a nádrž na vodu.
Nejtěžší částí je krmení holubů, což obsahuje vyčištění celkem 32 napáječek,
z toho 11 na zámku a 21 v obrovském holubníku (jednom z největších z Evropy).
Nosíme je ve čtyřech konvích, jejich maximální objem je 33,5 litrů. Samozřejmě
holubi mají také hlad, celkem naplňujeme 16 krmítek, do každého dáváme
kbelík ječmene.
Po velkém komplexu běhají kohouti a slepice různých velikostí, kachny, husy,
perličky a 3 psy. Komplex slouží také jako parkoviště pro zemědělské stroje.
Tato výpomoc je pro mě něco jako koníček, protože mě baví a nemusím nudně
sedět doma.
Josef Funk, 8.A

Projektový den – Volba povolání 29. 4. 2014
Já osobně jsem si vyzkoušela učit. Učila jsem
matematiku, český jazyk, prvouku a tělesnou
výchovu.Spolužáci navíc učili anglický jazyk.Den se
nám líbil,děti byly pracovité a myslíme si, že děti to
zaujalo.
Michaela Spišáková, 8.A
Nejdříve jsme se museli všichni sejít se školní
jídelně. Potom jsme dostali čepečky a zástěry. Po
příchodu do jídelny dostal každý svou práci. Např.:
strouhání mrkve, vysypávání forem strouhanou apod.
Nejdříve jsme museli udělat základy k vaření a poté jsme šli dál. Krájení masa
do guláše, obalování celeru ve vajíčku a
strouhance. Připravovali jsme česnekový dip,
kakao, pomazánku atd. Někdo šel loupat brambory
a česnek, který se pak lisoval. Ochutnávali jsme
jednotlivé pokrmy a pak jsme je dochucovali.
Pečlivě jsme museli dbát na hygienu (tj. neustále si
mýt ruce). Odvezli jsme svačinu do školky. Pořád
jsme myli a utírali nádobí. Potom jsme si udělali
fotku i s paními kuchařkami, rozloučili jsme se a
odešli.
Zjistila jsem, že je lepší být kuchařka, než
prodavačka, protože dostane více
prodavačka.

peněz než

Denisa Legiová, 8.A

Naše skupina se pod vedením p. uč. Kuďouskové podívala ke kadeřnici. Zde
jsme měli možnost nahlédnout na věci, které potřebuje ke své práci. Dozvěděli
jsme se, co musí kadeřnice umět, jak se má chovat ke svým zákazníkům. Podle
mého názoru byl tento den super. A všem se líbil.
Helena Šrámková, 7. A

Dne 29. 4. 2014 šla skupina z 8.A, 7.A a 7.B pod dohledem paní Marie Růžkové
na stanici lounské policie v Husově ulici, kde se zúčastnili exkurze po celém
areálu stanice a přednášky od mluvčí policie Jaroslavy Střelcové a dalších
policistů. Žákům bylo vysvětleno, co je nutné k přijetí policisty i jaký plat může
očekávat. Bylo jasně vysvětleno, že policista musí složit zkoušky tělesné,
zdravotní a psychologické.
Zajímavým faktem je, že u lounské policie pracují pouze čtyři ženy, a to jako
administrativní pracovnice, které připravují trestní a přestupkové věci k soudu.
Pouze jedna z nich má vysokou školu a zbylé tři ženy mají maturitu.
Následovala přednáška o služebních psech a předvedení služebního psa Edy.
Jako předposlední věc byla prohlídka cely. Říkali nám, jak špatné je tam být.
Jednoho žáka tam na zkoušku na chvíli zavřeli. Celou exkurzi zakončil pan
nadporučík Jetenský, který také předvedl výbavu policisty včetně pistole .
Poté skupina z areálu odešla, aby vyhotovila ve škole prezentaci o této
exkurzi.
Kolektivní práce
Dnes 29. 4. 2014 jsme navštívili MŠ v
Lounech ve škole Kpt. Otakara Jaroše. Přišli
jsme tam okolo 9:00. Po krátké svačině jsme
dětem zahráli krátké divadlo. Potom jsme šli
s dětmi ven a hráli jsme hry. Po příchodu
jsme si s dětmi zazpívali písničky a poté se
šly připravit k obědu. Měly zeleninovou
polévku a rýži s gulášem. Ten, kdo dojedl, se
šel umýt a převléct do pyžama a lehl si do
své postýlky. Přečetli jsme jim pohádku.
Nechali jsme jim knížku i loutky, aby si ještě
pohráli. Rozloučení bylo velmi smutné. Těšíme se na další setkání s nimi. :)
Pro učitelku v MŠ potřebujete mít pedagogickou školu pro asistenty ve školství,
např. v Mostě. Na škole vám přibudou talentovky ( zpěv, hraní na hudební
nástroje, přednes, atd....).
Kolektivní práce

Puškinův památník
Maryana Nazaruk (7.A), Mariya Mosiychuk (6.B) a Hanna Mosiychuk (6.B)
s doprovodem paní učitelky Gajdošíkové se dne 24.dubna zúčastnily soutěže
v ruském jazyce Puškinův památník v Litoměřicích. Vystoupili s programem o
třech medvíďatech. Měly nádherné kostýmy, které jim připravila a ušila p. uč.
Gajdošíková. Vystoupení se jim povedlo. Ale pro postup do republikového finále
jim to nestačilo. Se svým vystoupením se dostaly na druhé místo.
„Tato soutěž byla velmi zajímavá a nás poučila na příští rok.“
Mariya Mosiychuk, Hanna Mosiychuk, 6.B
KŘÍŽOVKA
↓
1. Hlavní město tohoto státu se nazývá Kodaň.
2. Jak se nazývá hlavní město Ruska?
3. Jak se nazývá hlavní město Rumunska?
4. Jak se nazývá hlavní město Chorvatska?
5. Hlavní město tohoto státu se nazývá Amsterdam.
6. Jak se nazývá hlavní město Česka?
7. Jak se nazývá hlavní město Velké Británie?

8. Jak se nazývá hlavní město Bosny a Hercegoviny?
9. Hlavní město tohoto státu se nazývá Helsinky.
10. Hlavní město tohoto státu se nazývá Kyjev.

11. Hlavní město tohoto státu se nazývá Káhira.
12. Hlavní město tohoto státu se nazývá Varšava.

Helena Kuthanová 6.B

