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

Milí čtenáři,

s novým školním rokem je tu opět
náš časopis. Přesto, že jsme ve škole
teprve dva měsíce, udála se spousta
zajímavých akcí, a tak bylo o čem
psát. Věříme, že vás časopis zaujme a
každý si zde najde svou oblíbenou
rubriku. Členy redakční rady
představíme v dalším čísle. Úspěšný
podzim přeje
Mgr. Jana Švýcarová
VÍTÁME NAŠE PRVŇÁČKY

Taneční kroužek probíhá každý čtvrtek od 16.45 h.

KALENDÁŘ AKCÍ
6. 11. Velké vědomostní zápolení
12.11. Klasifikační porada
13.11. Třídní schůzky
12.11. Den otevřených dveří (čtvrteční
výuka je otevřena rodičům našich žáků,
přijďte se podívat do hodin)
15.11. Den otevřených dveří (sobotní
dopoledne je učeno zejména rodičům
budoucích prvňáčků)
Prázdniny, ředitelská volna, státní svátky
17.11. Den boje za svobodu a demokracii

S paní učitelkou Kuďouskovou můžete putovat za slavnými osobnostmi
V sobotu 11. října 2014 jsme vyrazili do
hlavního města za poučením a také tak
trochu za zábavou. Využili jsme služeb
„žlutých autobusů“ a byli jsme nadmíru
spokojeni.
Naše putování začalo na stanici Dejvická u
hotelu Diplomat. Cestou na Hrad jsme si
povídali o všem možném. K budově
Jízdárny jsme dorazili v 9 hodin. Měli jsme
ještě hodinu do otevírací doby, a tak jsme
zakoupili společnou vstupenku a vstoupili
se zatajeným dechem do prostor Obrazárny
Pražského
hradu.
Úžasná
plátna
významných umělců nám tak trochu vyrazila dech. Potom jsme se prošli
monumentální stavbou Chrámu sv. Víta a už jsme spěchali na výstavu Zapřažená
krása. Krásné kočáry, koně s postroji, prezidentská lafeta a saně nenechali nikoho
na pochybách, že vidět tuto výstavu určitě stojí zato. Cestou do muzea Karla
Zemana jsme si odpočinuli a načerpali sílu v McDonaldovi. Muzeum Karla
Zemana skrývající se v Saském dvoře u Karlova mostu slavilo své 2. narozeniny.
Velice pěkná expozice mapující filmové umění K. Zemana je velice interaktivní
a návštěvníci všech věkových kategorií si zde určitě přijdou na své. I my jsme
měli co dělat, abychom dobře vyplnili křížovku a splnili požadované úkoly. V
duchu hesla „Kdo si hraje, nezlobí“ jsme se do soutěží zapojili a domů si odvezli
i symbol muzea , vlastnoručně namalovaného trilobita ze sádry. Doufám, že se
výlet za poučením líbil a bude i nějaké příště.
Mgr. Dana Kuďousková
Přišli k nám noví učitelé
Do naší školy přibyli tři noví učitelé. Jsou to: paní
učitelka Martina Hrdinová, Petra Skolilová a Josef
Gunár. Paní učitelka Hrdinová učí tělesnou výchovu.
Je hodná, usměvavá a ráda sportuje. Paní učitelka
Skolilová je hodná a naučí vás matematiku a
zeměpis. Pan učitel Gunár je vtipný, milý a naučí vás
hudební výchovu.
Petra Čapková, 5.B

Naši žáci vědí více o kaktusech
V úterý 7. 10. a ve středu 8. 10. k
nám přijeli kaktusáři. Chtěli nám
ukázat kaktusy a povědět, jak se
pěstují. Vše se konalo ve školní
kuchyňce. Třídy tam chodily
postupně a byla možnost si nějaký
zakoupit.
Natálie Vainertová, 5. B
Do Loun přijel hip hopovej frajer Shannon Mambra
V pondělí 6. 10. přijel do HD Zlounů slavný americký tanečník Shannon
Mambra. Všichni, kteří se přišli podívat, se naučili nové taneční kroky.
Zúčastnily se tři týmy JVK1, JVK2 a tým HVK. Z naší školy tam byl(a) Eliška
Hádeková, Natálie Špalková, Petra Čapková, Sára Stehnová, Áňa a Máša
Mosiychuk, David Janoušek, Sváťa Hanykýřová a Jana Peštová. Řekla bych, že
se to všem líbilo.
Natálie Špalková, 6. A
Žáci se zúčastnili soutěže Vynálezy budoucnosti

Vesmírný pes AIRO Natálie Buchcarové
a Terezy Brunkové z 5.A

V září proběhla v celé republice výtvarná
soutěž s názvem „Vynálezy budoucnosti,“
kterou vyhlásila Technologická agentura
ČR, aby podpořila tvořivost dětí. Do
soutěže poslali své výtvarné práce také
žáci z 5.A, 7.A a 8.A. A to nejen na
papíře.
Páťáci
se
pustili
do
trojrozměrných výtvorů. Ve velké
konkurenci 800 žáků se bohužel žádný
z výtvorů neumístil na předních místech.
Mgr. Jana Elbelová

Minerály jsou zajímavé a zábavné
7. 10. jsme měli velmi zajímavou hodinu přírodovědy. Probírali jsme minerály a
nerosty. Někteří přinesli kamenec, živec a ametyst. Paní učitelka Popelková nám
přinesla ukázat slídu, uhlí, vápenec, sůl kamennou a žulu. Všem se hodina moc
líbila.
Jana Peštová, 5.A

Víte, jak se správně stravovat?
Jezte pravidelně 4x až 6x denně v menších porcích. Nejdůležitější je snídaně.
Nezapomeňte si hlídat pravidelný pitný režim. Také zařaďte do své
stravy ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky, luštěniny atd. Omezte
jednoduché cukry a tuky s nasycenými mastnými kyselinami, a to zejména
živočišného původu (máslo, sádlo, škvarky, slanina, uzeniny, smetana, tučné
sýry), nebo rostlinného původu (kokosový či palmový olej). Palmový olej se
přidává do spousty jídel, je ve směsných stolních olejích, margarínech, slaných i
sladkých sušenkách, v čokoládě, nugetě, instantních polévkách, bramborových
lupínkách a v mnohých dalších potravinách.
Hanna Mosiychuk, 7.B
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Palmov%C3%BD_olej
http://www.viviente.cz/jak-si-sestavit-vyvazeny-jidelnicek/

Zorganizovali jsme tajnou oslavu
Dne 22. 10. ve třídě 5.A byla tajná oslava pro paní učitelku Popelkovou. Stálo
nás spoustu práce připravit oslavu k svátku.Všichni jsme paní učitelce
poblahopřáli, zazpívali písničku Měsíce, kterou nás naučila paní učitelka
Pyšková, dali jsme si dětské víno nebo džus, jednohubky a roládu, kterou
přinesla Natálka Gloszová. Pak jsme pokračovali ve vyučování. Děkujeme paní
učitelce Pyškové a paní uklízečce za nevyzrazení tajemství a také mamince
Viktorie Hajné za „zabavení“ paní učitelky. Moc se nám to líbilo.
Jana Peštová, 5.A

Na Halloween se moc těšíme
Halloween se slaví dne 31. října. Tento svátek je
anglosaského původu. Název znamená v češtině
„Předvečer Všech svatých.“ Halloween vznikl z
předkřesťanského keltského svátku Samhain –
obdoby našeho Nového roku. Děti se v tento den
oblékají do strašidelných kostýmů. Tradičními
symboly Halloweenu jsou např. dýně se svíčkou
uvnitř, čarodějky, duchové, černé kočky, košťata,
oheň, příšery, kostlivci. Typickými barvami jsou
černá a oranžová.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Halloween

Autor obrázku: Samuel Petrlík, 6.A

Jarmila Panovská a Natálie Vainertová, 5.B
Nejsme lhostejní ani k handicapovaným
Ve středu 15. října šel druhý stupeň do Vrchlického divadla na festival lidí s
postižením „Náš svět.“ Po návratu do školy jsme psali naše názory na kartičky:
„Na to, že to hráli handicapovaní lidé, to bylo úžasné. Co všechno dokáží, je
prostě neuvěřitelné. Mají ze všeho radost. Bylo to fajn a aspoň jsme jim malinko
pomohli.“
David Fajtl
„Působilo to na mě smutným, ale i příjemným dojmem. Jak se smáli a byli
šťastní, to mě dostalo! Hned druhé nebo třetí vystoupení – tanec s vozíčky – mě
dokonce i rozbrečelo! Ale obdivuji, že dokáží být šťastní i přes svůj handicap.“
„Mám z toho dobrý dojem. Nejvíc se mi líbili Kovbojové. I přesto, že jsou
handicapovaní, dokáží úžasné věci.“
„Mně se třeba líbilo, jak se smáli. Udělalo to na mě dojem. Chvílemi to bylo
smutné a někdy jsem se zase musel usmívat.“
Michal Šlechta
„Těch lidí je mi líto, ale líbilo se mi to, doufám, že příští rok půjdeme znovu.“
„Představení se mi líbilo, protože se i ti lidé, kteří mají nějaký handicap, zapojili
a dokázali udělat něco moc pěkného.“
Z názorů žáků 7.A vybírala Jana Trubačová

Hudební trendy a novinky
Ahojky, v této rubrice bude něco pro každého: boybandy,
rockové skupiny, popoví zpěváci, ale i R&B, rap atd. Na konec
sem vždy přidám text nějaké písně, o které poinformuji. Tak můžeme začít.
Jako první se tu zmíním o MKTO. Je to hudební skupina, která se skládá jen ze
dvou členů. Jsou to Malcom Kelley a Tony Oller. Jejich hit „Classic“ zní
opravdu velmi dobře. Pozitivní melodie a super slova člověku ihned zlepší
náladu. Dále bych tu chtěla napsat o písničce „Blame.“ Je od Johna Newmana a
slavného Calvina Harrise. Myslím, že toto je takový žánr, který se bude líbit
skoro každému. Není k tomu co dodat. A jedna z posledních dvou, o kterých se
tu zmíním, je Superheroes od The Script. Je to opravdu velmi motivační písnička,
když porozumíte slovům. Milovníci skupiny The Script si ji určitě zamilují. A
jako poslední, aby tu byla i nějaká česká, napíši o zpěváku Voxelovi. Vydal
single s názvem „V naší ulici,“ který natočil na pouhé dva záběry. A písnička je
taky velmi pěkná. Tomu, kdo má rád
český pop, se jistě zalíbí.
Superheroes – text písně
All her life she has seen All the meaner side of
me They took away the prophet's dream for a
profit on the street Now she’s stronger than you
know A heart of steel starts to grow All his life
he's been told He’ll be nothing when he’s old
All the kicks and all the blows He won't ever let
it show 'Cause he's stronger than you know A
heart
of
steel
starts
to
grow
R:
When you've been fighting for it all your life
You've been struggling to make things right
That’s how a superhero learns to fly Every day, every hour Turn the pain into power (x2)
All the hurt, all the lies All the tears that they cry When the moment is just right You see fire
in their eyes 'Cause he’s stronger than you know A heart of steel starts to grow
R: (x2)
She's got lions in her heart A fire in her soul He's a got a beast in his belly That's so hard to
control 'Cause they've taken too much hits Taking blow by blow Now light a match, stand
back, watch them explode (x2)
R: (x3)

Helena Kuthanová, 7.B

Vaření s dobrou náladou
Ahoj! Dnes poprvé bych vám chtěl předat dva recepty, a to na mrkvový salát a
drůbeží nudlovou polévku. Tak hurá do toho!
Mrkvový salát
Potřebujeme: očištěnou mrkev, šťávu z citronu a moučkový cukr.
Postup: Nastrouháme očištěnou mrkev, přidáme šťávu
z citronu, dosladíme moučkový cukrem.
Drůbeží nudlová polévka
Potřebujeme: kuřecí kostru, čtvrt celeru, petržel (kořen i nať),
2 mrkve, cibuli, sůl a nudle.
Postup: Do studené vody vložíme omytou kuřecí kostru. Přidáme cibuli a
očištěnou kořenovou zeleninu. Vaříme 1 hodinu. Poté scedíme a polévku
nalijeme zpět do kastrolu a dáme opět čistý vývar vařit. Do vroucí polévky
nasypeme nudle – velkou hrst. Nudle vaříme doměkka – asi 5 minut. Mezitím
maso z kostry obereme na misku, přidáme pokrájenou kořenovou zeleninu a
když jsou nudle měkké, směs přidáme do polévky. Dosolíme podle chuti. Před
podáváním dáme do polévky nasekanou petrželovou nať.
Dobrou chuť vám přeje Pavel Mašek, 8.B
Gumičky jsou módním hitem letošního podzimu
V naší škole jsou kluci i holky, kteří umí s gumičkami různé věci. Například
různá zvířata a náramky s nápisy. Tyto gumičky jsou velmi oblíbené i mezi
dospělými.
Valentýna Hejdová, 5.A
Zvídálek vyjel za zvířátky
Ve středu 22. 10. navštívil Zvídálek s paní
asistentkou Janou Drahovzalovou DDM
Postoloprty. Viděli jsme králíky, morčata,
křečky a želvy. Také jsme malovali dýně a
strašáky. Výlet se vydařil a vše se nám líbilo.
Adam Běhal, 5. A

Školní družina nezahálí
V letošním roce má družina téma Za přáteli z neznámé planety. A jako každý rok
jsou pojmenované i měsíce. Zatím máme za sebou měsíc babího léta a přistání na
oranžové planetě. Družina také pokračuje v pátečních setkáních. V listopadu se
můžeme těšit na měsíc padajícího listí a přistání na oranžové planetě. Ale to není
všechno, školní družina nabízí i spoustu kroužků a zájmových center. O nich
napíšu příště.
Adam Běhal, družinový redaktor

Vědomostní kvíz - Co víte o franské říši?
1. Kdo sjednotil franské kmeny?
a) Choldvík
b) Dagobert
c) Sámo

2. Jaká dynastie vládla ve Franské
říši?
a) Merovejci
b) Kapetovci
c) Normanská

3. Koho porazil majordomus Karel
Martel v bitvě u Poitiers?
a) Dány
b) Anglosasy
c) Araby

4. Kdo založil dynastii Karlovců?
a) Karel IV.
b) Karel Veliký
c) Karel VI.

5. V jakém roce nastupuje na trůn
Karel Veliký?
a) 766
b) 768
c) 767

6. V jakém roce byl Karel Veliký
papežem korunován na římského
císaře?
a) 798
b) 799
c) 800

7. Jaký umělecký sloh byl v této
době?
a) Karolínská renesance
b) gotika
c) baroko

8. V jakém městě bylo domluveno
roku 843 rozdělení říše?
a) Řím
b) Verdun
c) Cordoba
Správné odpovědi:
1.a, 2.a, 3.c, 4.b, 5.b, 6.c, 7.a, 8.b

Helena Kuthanová, 7.B

Připomněli jsme si sv. Václava
Také letos 28. září jsme si připomněli svatého Václava. Jak každý ví, byl to
patron české země ze středověkého rodu Přemyslovců. Je známý především v
České republice. Vzdělával se v Budči. Jako každý panovník měl také svůj konec
a víme, že ho zavraždil jeho bratr Boleslav dne 28. září. Rok úmrtí nevíme
přesně, ale historikové se domnívají, že to byl rok 935. Jiní se ale přiklánějí k
roku 929. Tudíž je to státní svátek a my nemusíme do školy.
Samuel Petrlík, 6.A
Žáci vysadili na pozemku novou lípu
V pátek 26. září se naše škola zapojila do
celosvětové kampaně s názvem „Zasaď
strom pro mír.“ Žáci z 8. B společně s paní
učitelkou Růžkovou vysadili v blízkosti
hřiště lípu, symbol české státnosti. Až
vyroste, bude příjemně stínit na místo, kde
si hrají družinové děti. Do celosvětové
kampaně se zapojilo kromě naší školy na
pět tisíc škol ze 120 zemí světa. Akce
proběhla těsně před Mezinárodním dnem
míru, který OSN vyhlásila na 21. září.
Kromě nové lípy se během září ozelenila i
plocha okolo nového nájezdu pro vozíčkáře
a kočárky, který byl vybudován přes
prázdniny. Žáci druhého stupně tam vysadili několik okrasných tavolníků, ale
také lísku či borůvkový keř.
Mgr. Jana Elbelová
Také učitelé se průběžně vzdělávají
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí byla tématem školení,
kterého se měli možnost zúčastnit pedagogičtí pracovníci z Ústeckého kraje.
Složitý název v sobě skrýval zajímavé a vždy potřebné informace. Protože se
školení
uskutečnilo v lounské hasičské stanici, byl hlavním tématem
požár a rizika s ním spojená. Účastníci se dozvěděli, jak toto
téma zařadit vhodně do výuky, byli seznámeni s úpravami v
nově platném Rámcovém vzdělávacím programu a byly jim
nabídnuty dostupné pomůcky k výuce, včetně ukázek práce
s nimi. Součástí školení byla také exkurze požární stanice.
Mgr. Šárka Kopecká

Čtyřicet žáků si potrápilo mozky nad Logickou olympiádou
Každý rok se mohou žáci zúčastnit olympiád
z různých předmětů – z českého jazyka,
matematiky, zeměpisu nebo třeba z chemie.
Všechny tyto předmětové olympiády vyžadují nadprůměrné znalosti daného
předmětu. Logická olympiáda je jiná. Nezáleží na tom, co všechno znáte, ale jak
obratně pracuje váš mozek. Nezáleží na známkách, jen na schopnosti myslet.
Nominačního kola letošního ročníku Logické olympiády se zúčastnilo 49 035
soutěžících z 2 056 škol z celé republiky. Jednou z tohoto vysokého počtu škol
byla i ta naše. Celkem se zapojilo 40 žáků druhého stupně. Pomocí počítače
zodpovídali 25 otázek náročných na logiku. Bohužel se nikdo z našich žáků
neprobojoval do krajského kola. Pět nejlepších žáků vidíte v tabulce.
Pořadí
(škola)

Pořadí (kraj)

Celkové pořadí

Příjmení, jméno

Třída

1.

246.-263.

4651.-4842.

Sedláková, Šárka

7.B

2.

274.-285.

5035.-5225.

Mosiychuk, Mariya

7.B

3.

298.-316.

5445.-5661.

Mašek, Pavel

8.B

4.

455.-474.

8130.-8365.

Jakšová, Jana

6.A

5.

506.-518.

8928.-9200.

Dreyer, Antonia Lilly

6.A

Otestujte si svůj mozek na úlohách z logické olympiády:
1. Jaké číslo dosadíš za otazník?

2. Kolik najdeš trojúhelníků?

A+B=3
C+E=8
A+H=9
D+G=?
Mgr. Jana Elbelová

Školní parlament překvapuje novinkami
Školní parlament letos vstoupil do třetího roku působení
na naší škole. Jmenujeme se Otakárci a máme také své
logo. To vytvářel Martin Švýcar, který se svým návrhem
zvítězil v loňském „výběrovém řízení.“ Všichni
Otakárci se už nyní těší na to, jak svými novinkami a
aktivitami spolužáky překvapí. Jednou z nich je také
hlášení parlamentu, ve kterém budeme informovat o
naší činnosti.
Jako první si zkusili roli moderátorů Vojta Drahovzal a Máša Mosiychuk. Ta k
tomu uvedla: „Předtím jsem měla velkou trému, ale teď z toho mám dobrý pocit.
Doufám, že se nám to povedlo. Příště bude do rozhlasu mluvit někdo jiný a přeju
jim hodně štěstí.“
Mgr. Jana Švýcarová, koordinátorka ŠP
Z jablíček z vlastního sadu umíme ledacos připravit
Naše škola má rozsáhlý pozemek, na
kterém se, mimo jiné, nachází také
jablečný sad. Letošní úroda byla velmi
dobrá a šťavnatá. Jablka jsme využili na
zdravé svačinky i jablečný kompot a ta
menší jsme rozkrájeli na sušení. Vznikly
nám tak výborné křížaly. Byly tak dobré,
že je žáci po usušení hned snědli. Ale
naučili se je připravovat, a tak si mohou
celý postup zopakovat doma. Třeba i
z jablek z našeho školního sadu.
Mgr. Jana Elbelová
Prvňáčci navštívili radnici
Čerství prvňáčci navštívili v září lounskou radnici. Pan starosta zaujal k dětem
neformální přátelský vztah, a tak děti bez obav sdělovaly své první zážitky ve
škole, mluvily o svých koníčcích a zálibách, recitovaly básničky a především
hokejisté z hokejové třídy se chlubili svými sportovními výkony. Kromě toho si
děti mohly prohlédnout prostory radnice. Účelem této návštěvy bylo také
vzbuzovat v dětech už od nejútlejšího mládí úctu ke státním institucím a
významným autoritám veřejného života.
Mgr. Eva Bendová

Vybarvi cestu bludištěm a najdeš nápis

