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Listujeme s Lukášem Hejlíkem a Alanem
Novotným!
V úterý 6. 5. 2014 zavítal na naši školu známý
herec Lukáš Hejlík společně s Alanem
Novotným
s
programem
LiStOVáNí.
Zábavným způsobem s námi prošli obsah
knihy Můj příběh – 9.58. Je to životopis
nejrychlejšího člověka na světě, Usaina Bolta.
Autor knihy píše o svých přátelích a rodině,
které Lukáš Hejlík potom předváděl, odpovídal
na
otázky
Alana
Novotného,
který
představoval reportéra nějaké televizní show.
Všichni jsme se u toho nasmáli, například když Hejlík předváděl Usainova bratra
nebo jeho tetu.
Pro první stupeň začalo předvádění
knihy s názvem Dobrodružství
strýčka Ludvík o hodinu dříve.
Kniha pojednává o pohádkovém
strýčkovi, který zažívá neskutečná
dobrodružství, třeba jako šváb.
Jana Trubačová, 6.A

Fotosoutěž se nesetkala s velkou účastí
Vítězem fotografické soutěže se stala Barbora
Eimanová ze 6.B s fotkou své kočičky. Na
druhém místě se umístila Helena Kuthanová
ze 6.B a třetí místo obsadila Sarah Stehnová,
rovněž ze 6.B. Děkujeme také dalším dvěma
účastníkům
soutěže, a
to Jakubovi
ze 2. třídy a Vojtěchu Drahovzalovi z 8.A.
Vítězům předaly členky redakční rady sladkou
odměnu a diplom.

Lukáš Hejlík
Lukáš Hejlík se narodil 27. ledna 1980 ve městě zvaném Most. Je to autor
projektu scénických čtení Listování. V roce 2002 úspěšně dokončil Vyšší
odbornou školu v Michli. Poté získal angažmá v Jihočeském divadle v Českých
Budějovicích. Za dva roky přesídlil do Městského divadla Brno, kde má stále
práci. Nejvíce se proslavil rolí v televizním seriálu „Ošklivka Katka.“ Nyní hraje
v seriálu „Ordinace v růžové zahradě“ v roli MUDr. Jáchyma Kaliny. Má dceru
Kláru. Jeho vysněná role je hrát jednoho z bratrů ve filmu o rodině Baťů.
ROLE V MĚSTSKÉM DIVADLE
BRNO
Brick – Kočka na rozpálené plechové
střeše
Pierre – Blbec k večeři
Propertium – Cikáni jdou do nebe

Zdroje: Wikipedie
Eliška Hádeková, 6.B
Helena Kuthanová, 6. B

ODEHRANÉ ROLE
Konstantin Treplev – Racek
Mortimer – Marie Stuartovna
Ariel – Bouře
Laca – Její pastorkyňa
Francek – Maryša
Isidoro – Poprask na laguně
Emil – Slaměný klobouk
Lukáš – Kumšt
Pierre Brochant - Blbec k večeři
Biff – Smrt obchodního cestujícího

6.B šla na radnici
Dne 29. 4. jsme šli v rámci projektového dne „Volba povolání“ na radnici.
Dostali jsme pracovní listy. Po příchodu na radnici si nás převzala praktikantka
úřadu, která nás radnicí prováděla. Radnice má dvě budovy, jednu ve městě a
jednu u polikliniky. My jsme byli na té ve městě. V radnici se může oddávat,
vítat nové občánky, ale také konat pohovory, vyřizovat stížnosti. Paní
praktikantka nás provedla první budovou a dvorem. Rozdala různé letáčky, které
se nám hodily pro vyplnění pracovních listů. Starosta města Louny, Radovan
Šabata, na radnici nebyl, a tak jsme se mohli podívat do jeho kanceláře. Měl tam
pár obrazů, pracovní stůl a stůl se židlemi. Jako překvapení jsme šli po schodech
nahoru, kde byla obřadní síň. Zde se oddává a vítají se noví občánkové. A to
byla poslední místnost, do které jsme mohli nahlédnout. Bylo to zajímavé a líbilo
se mi to.
Sarah Stehnová, 6.B
Cyklisti zabojovali
Dne 7. 5. 2014 se žáci naší školy zúčastnili dopravní soutěže v Žatci. Této
soutěže se zúčastnila dvě družstva za I. a II. kategorii. Za první kategorii bojovali
Veronika Bláhová (4.A), Natálie Buchcarová (4.A), Matěj Vaněk (6.A) a Jiří
Lanc (6.B). A v druhém družstvu bojovali Dita
Rusová (8.A), Mariya Mosiychuk (6.B), Josef
Funk (8.A) a Viktor Čížkovský (7.A).
Doprovázeli je Mgr. Vlastimil Lisse a Mgr. Šárka
Kopecká.
Žáci první kategorie se umístili na prvním místě s
47 trestnými body, vítěze porazili o 20 bodů a
postupují do krajského kola do Ústí nad Labem,
které se koná 21. a 22. května. Žáci druhé
kategorie se umístili na druhém místě s 41
trestnými body a dělilo je 14 bodů od vítězství. I
přesto, že nepostoupili, vyhráli pár cen. Přejeme
jim hodně štěstí.
Mariya Mosiychuk, 6.B

Ozdravný pobyt třídy 1.A se vydařil
„Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už
jsme tu.“ No, trochu musíme tuto
rýmovačku poupravit. Malinko jsme zmokli,
ale jinak bezva výlet. Byli jsme totiž od 18.
do 23. května na ozdravném pobytu v
Penzionu Hubertus u Karlových Varů.
Příroda krásná, bydlení pěkné, počasí
slunečné a vaření na jedničku. K tomu výlet
na krytý dřevěný most do Radošova,
prameny a lanovku na rozhledu Diana v
Karlových Varech, skákací nafukovací hrad, hry, soutěže. Takže super.
Za žáky 1.A Mgr. M. Mottlová
V naší škole se konal turnaj v házení vlaštovkou
V pondělí 19. 5. se v naší tělocvičně pořádal
turnaj v házení vlaštovkou, „Vládce nebes
II.“ Zúčastnili se žáci prvního i druhého
stupně. V prvním kole každý mohl házet
dvakrát. Počty metrů, které vlaštovka uletěla,
se sečetly a deset žáků s nejvyšším počtem
bodů postupovalo do finále. Ve finále se
házelo třikrát. Michal Böhm dopadl nejlépe,
skončil na prvním místě a jeho vlaštovka
letěla 16,5 metrů daleko. Na druhém místě
byli Jan Javůrek a Robert Hans se stejným výsledkem – 14,5 metrů. Třetí místo
obsadil Fanda Holub se 14 metry. Dobrou ruku pro hod měla i Eliška
Hádeková, které se povedlo vlaštovku poslat na vzdálenost 17,5 metrů, pak už se
jí ale tak dobře nevedlo. Vládci nebes gratulujeme!
Helena Kuthanová, 6.B
Děkuji všem žákům, kteří se akce zúčastnili, velký dík patří také děvčatům ze
6.B - Áně a Máše Mosiychuk, Elišce Hádekové a Heleně Kuthanové, které při
organizaci akce ochotně pomohly.
Mgr. Jana Švýcarová

Nikola Psotová z 9.A obsadila druhé místo ve výtvarné soutěži
Několik výtvarných prací našich žáků vybrala paní učitelka Gráfová do 3.
ročníku soutěže „Kdo bydlí v sadě.“ Soutěž pořádala Správa CHKO České
středohoří. Letošního ročníku se zúčastnilo 497 dětí, a to ve čtyřech věkových
kategoriích. V kategorii 14 až 15 let se svým pojetím stromu ve čtyřech ročních
obdobích umístila Nikola Psotová z 9.A na krásném druhém místě. Gratulujeme.
Mgr. Jana Elbelová

Artuš a rytíři kulatého stolu
Také na letošním ozdravném pobytu v Hrachově pro nás byla připravena
celotáborová hra, tentokrát na téma: „Putování za svatým grálem (Artuš a rytíři
kulatého stolu).“ Jedním z úkolů bylo vymyslet písničku.
Nás, kdo jsme se do této hry zapojili, snadno poznáte podle barevného náramku
s názvem této hry.
Artuš prostě vychován byl,
avšak meč vytáh se spoustou sil.
Aniž by něco tušil,
panovníkem se stal,
i když se toho trochu bál.
Pod jeho vládou království vzkvétalo,
ale co by to bylo za příběh,
kdyby se něco nestalo.
Zlá čarodějnice *Morgana
nemá svého pána ráda.
Jde jí o Svatý grál,
kterého by se každý pouze bál.
Jeho moc je totiž nesmírná,
ba však i vesmírná.
Doufejme, že Artuš nad Morganou vyhraje,
a nakonec si šachy v hospodě zahraje.
*Když Morgana upustí své čarovné mýdlo,
zachvěje se celé její sídlo.
Martin Švýcar a David Červíček, 5. A (ze skupiny III. B)

Vedení školního parlamentu nás úspěšně reprezentovalo v Ústí
Dne 14. 5. 2014 se vedení našeho školního parlamentu s koordinátorkou paní
učitelkou Švýcarovou zúčastnilo Setkání žákovských parlamentů v Ústí nad
Labem. Protože jsme měli před začátkem akce trošku času, provedla nás paní
učitelka městem a ukazovala
některé významné budovy. Když
jsme byli už v ulici, ve které
sídlí Fakultní škola, která akci
pořádala, zeptali jsme se
několika lidí na bližší určení a
všichni tvrdili, že v Ústí nebydlí.
Při příchodu do školy nás velice
pěkně uvítali. Budova jejich
školy byla velká a zastaralá.
Potom jsme si sedli ke stolu, kde
jsme měli vodu a spoustu sladkého jídla. Neuplynulo ani deset minut a vše jsme
snědli, občerstvení nám chutnalo☺.
Setkání zahájila pořadatelská škola ukázkou zasedání jejich parlamentu. Potom
jsme řekli pár slov o našich školách a činnosti a akcích parlamentů a následoval
workshop. Rozdělili jsme se do skupin podle barev, my jsme byli v červené
skupině. Mluvili jsme o tom, jak o parlamentu dáváme vědět a hledali společně
další možnosti. V dalších skupinách se jednalo třeba o financích parlamentů,
akcích…Práce ve skupinách se pak hodnotila a koordinátoři i členové všech
parlamentů se mohli k čemukoli vyjádřit.
Potom jsme šli na oběd, jídlo bylo dobré a
také bychom rádi zavedli to, co mají v
ústecké škole – výběr ze dvou nápojů. Cestou
k autobusu jsme šli kolem Mc Donalda,
samozřejmě jsme se tam zastavili. A pak už
nás čekala cesta domů.
Rádi bychom poděkovali paní učitelce
Švýcarové, že nám udělala krásný den, ze
kterého jsme si vzali nové informace a
zkušenosti. Ty určitě v naší další parlamentní činnosti využijeme.
Jana Peštová a Martin Švýcar, místopředsedové ŠP

Projektový den Praha
Ve středu 28. 5. 2014
byly třídy 6.A, 6.B, 7.A a
7.B v ZOO Praha. Učitelé
nám rozdali vstupenky a
pak nám dali rozchod. Já
jsem se šla podívat se
svou
skupinou
na
plameňáky, pak do ptačí
džungle a tam se na mne
posadil papoušek. Viděli
jsme
tygry,
hady,
leguány, netopýry, nosály, papoušky, orly, orlosupy, myši, žirafy, slony se
slůnětem, hrochy, hrabáče kapské, lachtany a mnoho dalších zvířat. Na závěr
jsme si koupili suvenýry a jeli jsme domů.
Barbora Eimannová, 6.B
Jely s námi paní učitelky Ludmila Adamcová,
Lenka Mráčková a jel i pan učitel Václav Suchý.
Měli jsme se rozdělit do skupin a každá dostala
pracovní list s úkoly, které jsme měli vyplňovat
cestou po ZOO. Nejdříve jsme se měli rozejít a
pak po půl hodině se zase sejít u lanovky. Takhle
to bylo asi dvakrát a pak jsme všichni společně
šli přes "zakázanku" k rozhledně a tam jsme se
nasvačili.
Pak jsme
se
zase
rozešli a za 15 minut jsme měli být u
vlků. Šli jsme do Údolí slonů a do
Afrického domu a savany. Potom jsme se
vydali do Afriky zblízka, kde byli menší
živočichové Afriky a pak do Indonéské
džungle. Nakonec jsme byli u lachtanů.
Všichni si projektový den určitě užili.
Helena Kuthanová, 6.B

Kdo nebyl v Praze, navštívil areál TSML, s.r.o.
Dne 28. 5. 2014 jsme se vydali na exkurzi do areálu Technické správy města
Loun. Protože mají na starosti i městské koupaliště, povídali jsme si mimo jiné o
Dětském dnu, který tam bude 1. 6. Bude tam nová atrakce, kterou by si nikdo
neměl nechat ujít – simulace nárazu. Pracovníci Technické správy jsou rozděleni
do různých kategorií. Jsou tam lidé, kteří mají na starost vyvážení odpadků, jiní
se starají o údržbu chodníků nebo městské zeleně. Někteří se podílejí na
postavení Vánočního stromu na náměstí, na to jsou pak všichni hrdí. Po té, co
jsme si popovídali o tom, co kdo dělá, tak
jsme se vydali do dílen, kde mají
pracovníci různé stroje, auta, kterými čistí
chodníky atd. V areálu Technické správy
nás také zavedli do sběrného dvora, kam
lidé mohou vozit zdarma vše, co
nepotřebují. Po výkladu jsme se vrátili
zpět do školy, všichni jsme se převlékli do
suchého. Podle mého názoru to byla
docela dobrá exkurze, až na to počasí.
Tereza Nechanická, 8.A
Měli jsme jet na výlet do Prahy, ale nejeli všichni. Ti, kteří nejeli, zůstali ve
škole a šli na exkurzi s paní učitelkou Elbelovou. Exkurze zahrnovala ukázku
strojů a stručný výklad. Nuda rozhodně nebyla, užili jsme si pořádnou srandu :).
Simona Tichá, 8.A
Po cestě nás zastihl déšť, ale my jsme šli statečně dál. Anna Porubčanová, 9.A

Myslela jsem, že to nezvládneme! Ale na konec jsme to zvládli. Můžeme na
sebe být pyšní. Milena Grundzová, 7.B
Areálem nás provázel pan Zeman. Nabídl nám čaj, buď ovocný, nebo černý. Byl
na nás moc hodný. Dal nám pár informačních letáků a taky sáčky na psí
exkrementy. Potom jsme se šli podívat na další "oddělení." Pan Zeman nám
ukázal, co se na co používá. Exkurze, až na to, že jsme zmokli, byla fajn.
Ivana Marková 6.A
Zaujala mě odtahová služba, která odtahuje špatně zaparkovaná auta. V areálu
byl vyznačený úsek, kde parkovala auta odtažená odtahovou službou. Také je
tam sběrný dvůr, kde je na každý druh odpadu jiný kontejner.
Ondřej Šoura, 6.A

