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

6.B navštívila cestovní miniveletrh v Mostě
V úterý 10. 6. jela 6.B s paní
učitelkou Švýcarovou do
Mostu
na
Miniveletrh
cestovního ruchu, který měl
téma cyklistika. Když jsme
dojeli do Mostu, vystoupili
jsme hned u místa konání
miniveletrhu.
Pracovnice
magistrátu nás uvítaly a
pověděly nám, jaký nás čeká
program. Kluci si vyzkoušeli
dvojici
vozítek
Segway,
Mohli jsme si vzít do ruky hada, udělat si test o značkách a cyklistice, vzít si
brýle, které simulovaly, že jste opilý. Vyzkoušeli jsme si také jízdu na
elektrokolech. Děvčata odpovídala moderátorům regionální televize. Byli jsme
vyfoceni i do Mosteckých listů. Všichni si zde užili spoustu legrace.
Helena Kuthanová 6.B
Probíhalo focení tříd
Dne 2. 6. 2014 probíhalo po celý den focení tříd i jednotlivců nebo skupinek.
Fotili jsme se před školou na dvou lavičkách. Někteří žáci šli do jídelny, aby jim
bylo pořízeno průkazové foto nebo portrét. Fotil se i učitelský sbor.
Tyto fotografie budou sloužit jako památka na školu, na společné chvíle s
bývalými spolužáky.
Jana Trubačová, 6.A

Druháci dobyli Stříbrník
Žáci z 2. tříd, kteří neodjeli na
ozdravný pobyt, si v pondělí 26.
května udělali vycházku na vrch
Stříbrník. Kromě toho, že si
prohlédli Louny a okolí z výšky,
došlo i na opékání buřtíků a nákupu
pamlsků. Za to děkují panu
Žaludovi, který zajistil, aby bylo
dopoledne otevřené občerstvení.
Také si na vrcholu prohlédli zblízka
dvě kůzlata a cestou zpátky velké
mraveniště s lesními mravenci.
Počasí přálo, svítilo sluníčko a
všem se vycházka líbila. A kupodivu ani nohy nebolely.
Mgr. Romana Pytlounová
Vaření 7.B je umění
V pondělí 16. 6. během šesté
vyučovací
hodiny
při
praktických činnostech jsme byli
rozděleni do skupin. Každá
skupina byla u jednoho sporáku.
Skupina ve složení Karolína
Řeháková, Kristýna Sajfrtová,
Vašek Panovský a Mirka
Zupková dělala dva druhy
kuřecích řízků s bramborovou
kaší.
Skupina
Marek
Zlatohlávek, Michal Salač a
Sabina Ouzká připravovala
knedlík s vajíčkem a k tomu ještě pečené brambory v troubě. Skupina Petry
Sucháňové, Kuby Mrvíka, Honzy Mrvíka a Daniela Vránka dělala palačinky a
nepečený dort. Skupina Pavla Maška, Čendy Štálíka a Petra Roháče se pustila do
lívanců. Myslím, že tato hodina se 7.B velmi povedla a že by si jí chtěli všichni
zopakovat.
Miroslava Zupková, 7.B

Družina si užívala vodu
Dne 6. 6. 2014 na školním dvoře proběhla akce
pro družinu, při které si děti mohly projít
soutěže a úkoly o vodě ( některé byly i s vodou).
Byly to: lovení mušlí z kyblíku, překroč vodu
suchou nohou, házení klobouků, házení stužek
na větve, lovení míčků pusou, napsání svého
jména na zem vodou, tvoření pěny pomocí
brčka, jaru a vody a lovení rybiček. Děti se
rozdělily do dvojic a při soutěžních úkolech
dostal ten lepší z dvojice žeton a bonbón. Na
této akci pomáhali žákyně a žáci z různých tříd.
Bylo hezké počasí, takže si to všichni užili.
Helena Kuthanová, 6.B
Pěvecký sbor Á Gé Á opět zazářil v divadle
Po svém prvním úspěchu 22. dubna ve Vrchlického divadle pěvecký sbor, který
působí na naší škole pod vedením p.Vladimíra Petržilky, vystoupil jako host na
Letním podvečeru s Kvítkem. Přestože bylo zpěváčků méně než poprvé,
předvedli bravurní pěvecký výkon a svůj repertoár rozšířili o dvě skladby. Ve
Smutné pohádce o větru si zazpívala sólo Markéta Parýzková ze 7.A. Sbor sklidil
veliký potlesk a již nyní se můžeme těšit na jeho vystoupení ve čtvrtek 26. 6.
2014.
Mgr. Jana Švýcarová
Zlouni jeli na mistrovství ČR
Dne 7. 6. jsme se vydali na Mistrovství ČR ve street dance, který se konal v
Brně. Museli jsme odjíždět už ve 3:45 ráno. Spolu s námi taky jel náš „fan klub“
(rodiče). V šatně jsme se převlékli, nasvačili se a čekali, až půjdeme na řadu.
Proti nám bylo 13 formací, bylo nás hodně, a aby to porota měla lehčí, jelo se na
dvě kola. Když jsme přišli na scénu, náš „fan klub“ okamžitě začal křičet, tleskat,
pískat, prostě fandit. Tohle vystoupení jsme si obzvlášť užili, protože to bylo
poslední vystoupení s touto formací. Všichni jsme drželi palce, ať nejsme
poslední. A nebyli jsme, byli jsme čtvrtí. Není to medaile, ale být čtvrtou nejlepší
skupinou v ČR je také úspěch. Po vyhlášení jsme „dali“ pár fotek a jeli domů.
Hanna Mosiychuk, 6.B

Mladí záchranáři se sjeli do Libočan
Soutěž Mladý záchranář se konala 20. 5.
2014 v Libočanech u Žatce. Náš tým se
přihlásil ve složení Míra Suk, Maryanka
Nazaruk, Honza Zelnický, Kuba Mrvík a
náhradník i fotograf v jedné osobě Honza
Pecho. Den začal tak, že jsme přijeli na
autobusové nádraží do Žatce, odkud nás
odvezlo hasičské auto do místa, kde se
soutěžilo. Naštěstí jsme přijeli brzy, a tak
nám bylo přiděleno číslo dvě a nemuseli
jsme dlouho čekat, až na nás přijde řada. První úkol, pro nás lehké uzly, jsme v
pohodě zvládli. O hasicích přístrojích jsme věděli vše, v mapě jsme se také
vyznali, složili evakuační zavazadlo, odpady jsme správně vytřídili, oheň
úspěšně uhasili a dopravní značky je snad náš obor. Dalším úkolem bylo slanit
přes potok (taky lehké). Skoro ve všech disciplínách jsme získali plný počet
bodů, a to deset. Největší potíže jsme měli ve zdravotnictví. První ,,velkou
chybu,, jsme udělali v tom, že jsme nepoznali, že figurantka předstírala
epileptický záchvat, ale naštěstí nám dali plný počet za perfektní tlakový obvaz.
Naší druhou velkou chybou bylo to, že jsme prý nepoznali, že figurantka
nedýchala, ale my jsme tvrdili, že dýchala, protože se jí zvedal hrudník a
Maryance „funěla“ do ucha. Nakonec jsme za ošetření zraněné dostali jen čtyři
body. Mohli jsme si vyzkoušet i slaňování z hasičského auta z výšky asi dvaceti
metrů. Při vyhlášení výsledků jsme byli nejdříve zklamáni ze sedmého místa, ale
pak jsme si uvědomili, že jsme jako jediní z mála družstev dodrželi podmínky, a
to složení družstva ze žáků 7. a 8. třídy a skoro ve všech družstvech byli
deváťáci, kteří se už dříve soutěže účastnili. Takže na poprvé to nebylo zase až
tak špatné umístění, co myslíte?
Jan Zelnický, 8.A
Kuba předvedl tanec školám
V pondělí 16. 6. proběhlo v tělocvičně
vystoupení s názvem „Tanec školám“ v podání
Tanečního klubu Luna Louny. Moderátor
Miroslav Stehlík nás provedl historií různých
stylů tanců, jako je balet a disko. Mladí tanečníci
nám předvedli ukázky jednotlivých stádií tanců.
Vystoupil zde i náš deváťák Jakub Zýka.
Jana Trubačová, 6.A

Projektový den Praha očima osmáků
Vše začalo ráno dne 28. 5. 2014, kdy vyjela 9.A společně s 8.A na výlet do
muzea Lidice a do areálu Letiště Václava Havla.
Nejdříve
jsme
nastoupili
do
autobusu Rocky a ten
zamířil rovnou do
Lidic. Po výstupu z
autobusu následovala
prohlídka
muzea.
Bylo velice působivé.
Ani si neumíme
představit, co museli
prožívat
lidi
po
zásahu
německých
vojáků. Po prohlídce jsme krátce čekali na průvodkyni, která provedla celou
skupinu po venkovním areálu bývalých Lidic, okolo památníku obětem, po
troskách některých zbylých domů k sousoší lidických dětí. Ze všech obyvatel
Lidic se po válce vrátilo jen několik žen a pět dětí, které byly poslány do
Německa na převychování.
Po obou prohlídkách odjela skupina na
Letiště Václava Havla. Do terminálu 3
pro vládní delegace a významné
osobnosti, kde měla exkurze začít,
přišel po chvíli chlapec. Ten nás
seznámil s plánem letiště i exkurze, pak
jsme nasedli do autobusu a jeli jsme od
jednoho objektu k druhému, protože po
ploše letiště jsme se sami pohybovat
nemohli. Nejdříve popsal parkoviště
pro soukromá letadla a po té i hangáry
pro ně, navštívili jsme halu, kde se
letadla kontrolují a opravují a nakonec jsme popojeli na stanoviště, odkud jsme
mohli vidět vzlet letadla z nejbližší možné vzdálenosti. Tím exkurze skončila a
my jsme se vydali zase autobusem domů. Celý den byl zajímavý a poučný a
sklidil velký úspěch.
Vojtěch Drahovzal, 8.A

7.B a 8.A byli na Dni otevřených dveří hasičů v Cítolibech
Ve čtvrtek 19. 6. šly třídy 7.B a 8.A do Cítolib na Den otevřených dveří hasičů.
8.A tam byla nejstarší, protože tam kromě nás byly samé mateřské školky.
Rozdělili jsme se do skupin, ve kterých jsme postupně chodili k různým
hasičským autům. Tam nám ukázali a popsali, co v nich je. Hasiči si pro nás
připravili i ukázku
vyprošťování osob z
havarovaného
auta.
Potřebovali k tomu
figuranty. Vybrali si
Tomáše Punčocháře a
Veroniku Langerovou z
8.A. Skončilo to a my
jsme šli zpět do školy.
Všichni se pobavili a
holky se i opálily. Byl
to vydařený den.
Sabina Ouzská, 7.B
Při třídním výletu bylo veselo
Od 13. do 15. června 2014 se uskutečnil třídní výlet 8.A do ATC Jesenice u
Rakovníka. V pátek jsme navštívili vlastivědné muzeum. V sobotu jsme vyjeli na
zámek a do pivovaru v Chýši. V neděli jsme se pomalu chystali domů. Jeli jsme
vlakem a autobusem, výlet se nám moc líbil, ale někteří z nás pak onemocněli.
Marie Jará a Dita Rusová, 8.A
Botománie
Třída 6.B o výtvarnou výchovu dělala projekt s
názvem Botománie. Šlo o to, že jsme doma sesbírali
staré boty a na ty jsme pak namalovali nějaké
konkrétní nebo abstraktní obrázky. Mohli jsme si
zvolit, jestli budeme používat spreje nebo akrylové
barvy. Další hodinu jsme na boty mohli něco
domalovat fixou . Všichni si tuto práci užili.
Helena Kuthanová, 6.B

Rozvíjíme čtenářství
V hodinách literatury si vyprávíme o přečtených knížkách a učíme se vyjadřovat
názory na ně. Sdělujeme je nejen slovy, ale také kresbou. Těší nás, že dokážete o
knížkách se zaujetím vyprávět, charakterizujete hlavní hrdiny a díla si vzájemně
doporučujete. O to, abyste měli stále co číst, se starají češtinářky, zejména p.
učitelka Kuďousková, která rozšířila literární fond v učebně Čj o další knížky pro
děti. Mezi věrné čtenáře se tak zařadili i žáci 4. tříd a letošní počet vypůjčených
knížek (z učebny Čj) dosáhl na číslo 82. Věříme, že i o prázdninách si najdete čas
na pěknou knížku a v příštím školním roce budeme i nadále rozvíjet čtenářskou
gramotnost.
Mgr. Jana Švýcarová

KŘÍŽOVKA Z ČESKÉ HISTORIE
1. Jak se jmenuje muž, který na svém koni Šemíkovi
přeskočil hradby?
2. Jak se jmenuje dcera Kroka, která uměla předpovídat
budoucnost?
3. Jak se jmenuje kníže, který svým synům dal
tři pruty jako symboly soudržnosti?
4. Jak se jmenuje muž, který při Dívčí válce byl jednou z žen
oklamán?
5. Jak se jmenuje muž, který přepral divokého kance?
6. Jak se jmenuje český král, který je nazýván "otec vlasti"?
7. Jak se jmenuje babička sv. Václava?
8. Jak se jmenuje sestra Kazi a Libuše?
9 Jak se jmenuje muž, který vystoupil na horu Říp a usídlil se tu se svým
národem?
10. Jak se jmenuje muž, kterého si vzala Libuše?
11. Jak se jmenuje muž, který se usídlil v domě, kde zřejmě sídlil ďábel?
12. Jak se jmenuje žena, která se provdala za Bivoje?
13. Jak se jmenuje muž, kterého zabil jeho bratr Boleslav?

Autorka Helena Kuthanová, 6.B
VTIPY
„Pepíčku, proč se netěšíš na prázdniny?” podivuje se Anička. Pepíček odvětí:
„Maminka je učitelka a na mně se přes prázdniny trénuje, aby nezapomněla
učit!”
Přijde Pepíček do lékárny. "Prosím si něco na bolení." "A co tě bolí Pepíčku?" "Zatím nic ale
tatínek si prohlíží vysvědčení."

