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

ÚVODNÍK
Milí čtenáři, nedávno jsme šli poprvé
v tomto školním roce do tříd a už máme za
sebou čtvrtletí a třídní schůzky. Co nevidět
přijde Mikuláš a to už je jen krůček od
Vánoc. Školní rok nám rychle utíká i díky
nejrůznějším akcím, které nám zpestřují a
mnohdy doplňují naše vzdělání. Školní špión
si dal za cíl informovat své čtenáře o všem
možném, co se školy týká. Jak jste si mohli
všimnout už v prvním letošním čísle, přibylo

Šesťáci připravují veselé obrázky
pro mateřinku.

i několik stálých rubrik. Stále se snažíme zdokonalovat. Děkujeme všem našim
čtenářům a přejeme jim bohatou mikulášskou nadílku. Mgr. Jana Elbelová
KALENDÁŘ AKCÍ
NA NAŠÍ ŠKOLE UČÍ TŘETÍ
NEJKRÁSNĚJŠÍ DÍVKA LOUN !!! 4.12 Závody v plavání (vybr. žáci 3.-5.třída)

přečtěte si
rozhovor s p.
uč. Martinou
Hrdinovou na
str. 3!

5.12 Čertí škola (první stupeň)
7.12 Vánoční kamion Coca-Cola (Mírové nám.)
9.12 Okresní kolo ve florbalu (vybr. žáci 6.-7.tř.)
10.-11.12 Litvínovský Choroš (vybr. žáci 8.a 9. tř.)
16.12 Okresní kolo ve florbalu (vybr. žáci 8.-9.tř.)
17.12 Povídám, povídám pohádku (1.-3.tř.)
18.12. Hudební pásmo s p. uč. Gumárem
19.12 Vánoční besídky
22.12-2.1 Vánoční prázdniny
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Opera zaujala nejednoho žáka
Dne 20. 11. se na naší škole konal
výchovný koncert s italským
operním
zpěvákem
jménem
Giancarlo a jeho tanečnicí Soňou
Ruggieri.
Představení
mělo
název „Hudební cesta po Evropě.“
Začali jsme ve Španělsku, došli
jsme do Francie, Německa, Itálie,
Rakouska, Japonska, Maďarska a
zpět do Čech. Měli jsme možnost slyšet díla jako „Figaro“, známou píseň „O
Sole mio“, rakouský valčík, z českých autorů to byly opery Bedřicha Smetany a
Antonína Dvořáka. Pan Giancarlo uměl perfektně zpívat, paní Soňa Ruggieri
uměla zase překrásně tancovat. Pan Giancarlo zpíval v mnoha jazycích. Soňa
se zase převlékala do krásných šatů. Jejich vystoupení pobavilo většinu žáků i
přesto, že se jednalo o vážnou hudbu, kterou většina z nás neposlouchá. Byl to
velký umělecký zážitek.
Jana Peštová, 5.A a Kristýna Řezníčková, 6.A
Zveme vás na rozsvícení vánočního stromu
V neděli 30. 11. od 14 hodin na Mírovém náměstí v Lounech proběhne tradiční
zahájení adventu. V programu vystoupí Zvídálci a někteří členové dramatického
kroužku. Představí se básněmi s vánoční tematikou. Přijďte nám držet palce!!!
Adam Běhal, 5. A
Škola otevřela své dveře
V listopadu se odehrála na škole řada nejrůznějších akcí – sportovních,
kulturních, vědomostních, o kterých většina žáků moc dobře ví. Ale málokdo ví
(snad jen pozorný čtenář kalendária v našem časopisu), že v sobotu 15. listopadu
dopoledne bylo ve škole trochu rušněji než jindy. Konal se Den otevřených dveří.
Byl určen především předškolákům a jejich rodinám, kteří si přišli okouknout
prostředí školy, do které, doufejme, v dalším školním roce nastoupí.
Mgr. Jana Elbelová
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Na naší škole učí třetí nejkrásnější dívka
Loun
Víte, že se paní učitelka Hrdinová zúčastnila
soutěže Miss Louny 2014? A nejen, že se
zúčastnila, ale také se umístila na pěkném
třetím místě.
Jak jste se cítila během soutěže?
Celá soutěž trvala přibližně měsíc, s finalistkami jsme trénovaly o víkendy. Mezi
námi holkami panovala po celou dobu klidná a přátelská atmosféra. Úžasná
spolupráce byla i s týmem, který se o nás celý ten měsíc usilovně staral, do
kterého mimo jiné patřil i náš pan školník Honza Bleha. Závěrečný večer byl jen
ten sladký bonbónek na konec.
Jste spokojená se svým výkonem?
Se svým výkonem? Nepovažuji to za výkon, to není sport, byla to zábava. Jediné,
v čem jsem ukázala svou výkonnost, byla volná disciplína. S tou mi pomáhala
žačka ze 7.A Karolína Vostatková, které bych touto cestou ráda poděkovala.
Měla jste před soutěží nějaké
zkušenosti s modelingem?
Ne, nikdy předtím jsem se
k modelingu nedostala. Toto
byla moje první zkušenost.
Chtěla byste se zúčastnit nějaké další soutěže krásy?
Já myslím, že už to stačilo. Byla to krásná zkušenost, za kterou jsem ráda, ale je
čas se věnovat důležitějším věcem, jako je práce a škola.
A jak to vidí „trenérka“ Karolína Vostatková?
Jednoho dne o tělesnou výchovu mě paní učitelka požádala, jestli bych jí nepomohla složit
nějakou sestavu se stuhou. Byla jsem ráda, že mohu pomoct, tak jsme se scházely dvakrát
týdně ve školní tělocvičně. Paní učitelka byla velmi šikovná. Jsem na paní učitelku pyšná!
Role paní učitelky se mi líbila☺
Za odpovědi děkuje Natálie Špalková.
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Abaku rozvíjí logické myšlení
V učebně informatiky se setkáváme se žáky, kteří si procvičují své logické
myšlení, zrakovou paměť a kombinační schopnosti. Chodí sem například Vojta
Drahovzal, Kuba Laurich, Natálka a Karolína Vostatkovy. Karolína vysvětlila, o
co v této hře jde: po zadání adresy abakuliga-seznam.cz se na obrazovce počítače
objeví informace a poté kameny s pěti čísly. Z těch se skládají matematické
kombinace. Nad kameny je čtvercové pole, na které se umístí kameny podle
matematických operací. Je to jako kriskross, čísla se musí dotýkat jiného čísla, se
kterým musí souviset. Podle počtu položených kamenů s čísly vylosuje počítač
čísla z pytlíku, poté je na řadě protihráč. Hra končí, když už nejsou v pytlíku
žádné kameny. Celkem je jich tam 100. Vyhraje ten, kdo získá více bodů. Po
skončení se objeví na obrazovce tabulka s přehledem o hře. Abaku je skvělá hra,
která rozvíjí myšlení. Paní učitelka Adamcová, která kroužek vede, je se svými
svěřenci spokojena.
Natálie Vainertová, 5. B
Dramatický kroužek připravuje dětem pohádku
Každé pondělí probíhá dramatický kroužek.
Začíná ve 14.15 a končí v 15.15 h. Vede ho paní
učitelka Švýcarová. Nejdříve se rozcvičíme, pak
rozmluvíme, zahrajeme si nějakou
pantomimu nebo krátkou hru.
A pak nacvičujeme představení
pro malé děti. K němu nám
vytvářejí žáci 7. B s p. uč.
Hrdinovou a p. uč. Elbelovou
kulisy. Tímto jim velice
děkujeme.
Pro nás „dramaťáky“ už jsou
jazykolamy
hračka. A co vy, zkusíte to také? Opakujte třikrát za sebou a postupně zrychlujte:
Rubl – libra – dolar.
Strýc Šusta sušil švestky.
Na klavír hrála Klára Králová a roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus.
Natálie Vainertová, 5.B
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Redakční rada se představuje
Kroužek školního časopisu působí na naší škole již několikátým rokem . Část
redaktorů je již zkušenými matadory, část redakční rady je ale nováčky. Rádi by
se vám postupně představili.
„Ahojky, jmenuju se Helena
Kuthanová a chodím do 7.B.
Píšu do časopisu hlavně
hudební rubriku a vědomostní
kvízy, ale určitě tu ode mě
uvidíte i nějaké články navíc.“

„Ahoj, jmenuji se Natálie Vainertová, jsem z 5.B a budu vás informovat o
událostech na naší škole a o činnosti zájmových kroužků.“
„Ahoj, já jsem Hana Mosiychuk. Mám ráda, když mi ostatní říkají Áňa,
Anička, Annie (Ený)….Chodím do 7.B. Do časopisu píšu vždy článek o zdraví a
životním stylu. Doufám, že se vám moje příspěvky líbí.“
„Ahoj, jsem Samuel Perlík, chodím do 6.A a můj hlavní úkol je
malovat.Rozhodl jsem se tak, protože mě baví kreslit.“
„Ahoj,
jmenuji
se
Natálie Špalková a
chodím do 6.A. Také mi
říkají Náťo, Naty, Natko,
ale nemám ráda, když mi
někdo říká Natálo a
Natálie. V časopisu se
ode mne dozvíte o sportu
a tanci v HD zlounech.“

Redaktoři při práci
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Víte, jak se správně fotit? Přináším vám několik zásadních rad:
1. Focení u zrcadla - Fotoaparát nikdy nedrž před obličejem. Ve tmě se raději
nefoť, fotky s bleskem raději vyhoď.
2. Selfie - Nikdy nedrž kameru nad obličejem, pak se ti může stát, že budeš
vypadat tak, že máš velké čelo. Jinak je u selfie všechno povoleno.
Ale pozor, vši využívají selfie. A skáčou z hlavy do hlavy!
3. Focení přes počítač - Snaž se být dál od počítače, kamera na počítači je
kvalitnější než na mobilu a budou vidět všechny tvé nedostatky.
Jak správně pózovat:
1. Když sedíš - Nohy dej do strany. Když máš sukni, mohlo by se ti stát, že bude
vidět to, co nechceš.
2. Momentka - Při momentkách nezapomeň na výraz.
Rady na program:
Mobilní ( Aneroid): Retrica, Camera Zoom FX, Aviary, Pixlr Express…
Mobilní ( Windows ): FishEYE camera, Fhotoroom, Light Painter…
Mobilní (iPhone): Hipstamatic, Snapseed, ACDSee Camera Flash …
Počítačové: WebcamMax, WebcamToy, ….
Hana Mosiychuk ,7.B
Změny ve školní jídelně. Ptali jsme se p. kuchařek
Počátkem října jsem s Adamem Běhalem byla zjistit důvody změn ve školní
jídelně. Nejen jako redaktory, ale též jako členy školního parlamentu nás
zajímalo, proč jsou chlebíčky místo polévky podávány ve středu, nikoli v úterý,
jak jsme byli zvyklí. Paní kuchařky nám odpověděly, že je to proto, že všechna
oddělení školní družiny chodí v úterý na oběd ve stejný čas a dalším důvodem je
odpolední vyučování. Aby děti neměly hlad, je vhodnější polévka.
Dále jsme se zeptali, co znamenají číslice uvedené na jídelním lístku. Bylo nám
sděleno, že je to množství alergenů v potravinách. Jsou to informace pro děti,
které jsou na něco alergické.
Jana Peštová, 5. A
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Hudební rubrika
Jako první bych chtěla upozornit na novou píseň s názvem „Lhůta záruční“ od
hudební skupiny „Slza“. Tuto skupinu založil kytarista Lukáš Bundil a postupem
času sehnal i zpěváka Petra Lexu, který je známý také díky své youtuberské
kariéře. Jeho pseudonym je Hoggy.
Další píseň, na kterou bych
chtěla upozornit, je Come get
it bae. Je od Miley Cyrus a
Pharrella Williamse. Jako
poslední bych tu chtěla
zmínit The Days od Avicii.
Pronikavým
hlasem
Robbieho Williamse zní tato
píseň opravdu skvěle.
A nakonec je tu text k písni:
Under the tree where the grass don't grow
We made a promise to never get old
You had a chance and you took it on me
And I made a promise that I couldn't keep
Heartache, heartbreaks All over town
But something flipped like a switch when you
came around
And I'm in pieces, pick me up, and put me
together
These are the days we've been waiting for
And days like these you couldn't ask for more
Keep them coming
Cause we're not done yet
These are the days we won't regret
These are the days we won't forget
These are the days we've been waiting for
Handle the cage and slam that door
And the rhythm is calling us as we're not just
yet
These are the days we won't regret
These are the days we won't forget

Out on the midnight
The wild once howl
The last are the last boys who throw in the
towel
We used to believe we were stars alignet
You better wish and I fell out of town
Time flew, cut through
All over town
You make me bleed when I look up
And you're not around
But I'm in pieces, pick me up, and put me
together
These are the days we've been waiting for
Neither of us knows what's in store
You just blow your window down and place
your bets
These are the days we won't regret
These are the days we'll never forget
And these are the days
And these are the days

Helena Kuthanová, 7.B
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Víte, že je pro život důležitý pohyb?
Každý člověk by měl do svého života zařadit pohyb. Nesedět u počítače a jít si
zaběhat. Pohyb je pro život stejně důležitý jako pitný režim nebo zdravá výživa.
Nedostatkem pohybu si můžete způsobit potíže se zády a jiné problémy. Je
dokázáno, že lidé, kteří sportují, déle žijí a více vydrží. Stačí, když si ráno nebo
večer vezmeš sluchátka a trošku si zaběháš. Ale pozor, není dobré běhat každý
den, stačí 2-3x týdně.
Hana Mosiychuk, 7.B

Film „Tři bratři“ baví diváky
Kina uvádějí v současné době film „Tři bratři“ režiséra Zdeňka Svěráka. Vidět
jsme ho mohli i v Lounech. Film trvá 90 minut a hrají v něm: Tomáš Klus,
Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula, Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek,
Ivana Chýlková, Oldřich Kaiser, Miroslav Táborský, Zdeněk Svěrák, Bolek
Polívka, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Oldřich Vlach, Gabriela Míčová a
další.
Jaký je děj? Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty.
Honza probudí Šípkovou Růženku, Pepa si vezme Marušku a nejmladší Matěj si
za záchranu Karkulky a její babičky zamluví Karkulčinu ruku. Film Z. Svěráka a
J. Uhlíře je velmi povedená „parodie“ na klasické české pohádky.
Jana Trubačová, 7.A
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James Watt parní stroj pouze zdokonalil
Ahoj, dnes jsem tu poprvé s rubrikou o slavných osobnostech. Dnešní je o
vynálezci, který se jmenuje James Watt.
Skotský mechanik, vynálezce a fyzik – známý svými
vynálezy a vylepšením parních strojů – se narodil v 18.
stol. Do školy nastoupil až v 15 letech, pak odešel do
otcovy dílny. Watt ve skutečnosti nebyl vynálezcem
parního stroje, provedl pouze taková vylepšení, která
umožnila jeho průmyslové využití. Zemřel v 19. stol.
Pavel Mašek, 8. B
Hrátky s češtinou
Žáci pátých tříd dostali za úkol vymyslet příběh, který se bude skládat ze samých
vyjmenovaných a příbuzných slov. Poradili si s tím velmi dobře.
Na mýtině
Na mýtině byla kobyla s býkem a žvýkali byliny. Bylo sychravo a byliny
usychaly. Bydlily v dobytčím příbytku. Byl tam i hmyz. Brzy si žvýkali na povyk
hmyzu v Litomyšli. Kobyle se vyvrtlo kopyto a klopýtala. Hmyz vyletěl.
Příbytek se jim bez hmyzu blýskal. Na mýtině vyrostl u bystřiny pelyněk.
Pelyněk byl vysoký.
Adéla Stanková, 5.B
Syn a mlýn
Syn byl bystrý. Bydlel v Přibyslavi. Syn si vyšel na
mýtinu pro byliny. Uslyšel mlýn. Vyběhl za blýskavým
mlýnem. U mlýna byl pytel s pelyňkem. Mlyná ř vyběhl z
mlýna a vzlykal. Syn se vyděsil, když obyvatel mlýna
vyběhl. V mlýně byl dobytek a myši. Myši a dobytek byli
zvyklí na pelyněk. Syn vyklidil pelyněk z mlýna. Dobytek
se vystěhoval na mýtinu a mlynář obydlel mlýn.
Eliška Oppenauerová, 5.B
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Pávi, klokani, lamy a letadla – to byla exkurze ve firmě SEKO Louny
V pátek 21. listopadu 2014 se vybraní žáci 8. a 9. tříd zúčastnili exkurze v
průmyslové zóně Triangle a výrobních halách firmy SEKO Aerospace, a.s. Díky
projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“, který realizuje
Ústecký kraj, jsme vyjeli hned po ránu do Údlic. V tamním školicím středisku
jsme vyslechli prezentaci průmyslové zóny Tringle. Dozvěděli jsme se, které
české i zahraniční firmy (třeba ze Španělska nebo Japonska) tu mají své
provozovny. Jsou zde firmy, které vyrábějí autosedačky, palubní desky, tlumiče
do aut, nárazníky, ocelové pružiny, ale také třeba zpracovávají opotřebované
pneumatiky na rohože, na kterých si například v supermarketech otíráme boty.
Již teď jsou v zóně potřeba zejména technické profese, jako jsou obráběči kovů,
frézaři, svářeči, klempíři a CNC programátoři a další místa budou přibývat.
Druhou zastávkou byl areál firmy SEKO
Aerospace, a.s. v Lounech, pár set metrů od
naší školy. Venkovní areál byl plný zvířecích
překvapení. Chovají i tři klokany a devět ovcí a
dvě lamy. Kromě několika informací o zvířatech
jsme se dozvěděli hlavně to, že v Lounech firma
vyrábí součástky do turbín, které pak vyváží i do
světa. Uvnitř výrobních hal bylo trochu hlučněji.
Poslouchali jsme našeho průvodce, který nám vysvětloval, co je to turbína a jak
se její součásti vyrábějí. Viděli jsme velké stroje i dělníky, kteří ručně
opracovávali kov. Než jsme odešli zpět do školy, vyfotili jsme se u letadel, která
stojí
v areálu
firmy. Exkurze
se nám moc
líbila,
a
tak
doufáme,
že
nebude poslední.
Mgr. Jana Elbelová
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Čas rozhodnutí se blíží
Žáci 9. tříd se brzy budou rozhodovat, na jakých středních školách budou
pokračovat ve studiu od září 2015. Obchodní akademie a Střední odborná škola
generála Františka Fajtla v Lounech pořádala 7.11. 2014 Den otevřených dveří,
aby jim toto rozhodnutí ulehčila a především, aby představila všechny obory,
které si zde budoucí studenti mohou vybrat.
V budově v ulici Osvoboditelů 380 byly představeny všechny studijní obory
ukončené maturitní zkouškou. Pedagogové a žáci střední školy měli v
jednotlivých učebnách velice pěkně připraven program, ve kterém příslušné
studijní obory - obchodní akademii, strojírenství, veřejnosprávní činnost a
ekonomické lyceum - našim žákům představili. Žáci si vyzkoušeli testy a
dokonce i psaní na stoji. Na závěr
nechyběly ani otázky na tělo.
Druhá skupina žáků se vydala do budovy
v Postoloprtské ulici, kde se připravují
učni na odborná řemesla. Naši žáci si
prohlédli učebny, ale i dílny, například
instalatérů či zedníků. Tento Den
otevřených dveří se velice povedl.
Mgr. Dana Kuďousková
Obhajoba vítězství se zdařila
V letošním školním roce si opět žáci 4. - 6. tříd napsali testy z dopravní
výchovy. Tři nejlepší poté postoupili do soutěže pořádané Městským úřadem v
Lounech. Opět nezklamali a tuto soutěž vyhráli. 1. místo patří Veronice Bláhové
z 5.A, druhé místo obsadila Natálie Buchcarová také z 5.A. V soutěži naši školu
dále reprezentoval Filip Vacek ze 4.A.
Mgr. Šárka Kopecká
Otakárci plní vaše přání
Z podnětu školního parlamentu došlo ve školní jídelně k rozšíření nabídky v
podávání nápojů – kdo nechce sladký či mléčný nápoj, může si vzít vodu. Paní
kuchařky nám vyšly vstříc i s požadavkem, aby byly nápoje označovány. P.
kuchařkám děkujeme.
Mgr. Jana Švýcarová

Podobné úkoly řeší také žáci 8. tříd na semináři z matematiky.
Sousedé
V řadě stojí pět domů. Každý dům má jinou barvu. V těchto
domech žije pět lidí různých národností. Každý z nich chová
jiné zvíře, má rád jiný nápoj a čte jiný časopis. Dokážeš
podle nápovědy zjistit, který z nich chová rybičky?
Nápovědy:
1. Brit bydlí v červeném domě.
2. Švéd chová psa.
3. Dán pije čaj.
4. Zelený dům stojí hned vlevo od
bílého.
5. Majitel zeleného domu pije
kávu.
6. Ten, kdo čte Bravo, chová ptáka.
7. Majitel žlutého domu čte Květy.
8. Člověk z prostředního domu pije
mléko.

NOR

DÁN

9. Nor bydlí v prvním domě.
10. Ten, kdo čte časopis Junior,
bydlí vedle toho, kdo chová kočku.
11. Ten, kdo chová koně, bydlí
vedle toho, kdo čte Květy.
12. Ten, kdo čte časopis 21. století,
pije pivo.
13. Němec čte časopis Zahrada.
14. Nor bydlí vedle modrého domu.
15. Ten, kdo čte Junior, má
souseda, který pije vodu.

BRIT

NĚMEC

KDO CHOVÁ RYBIČKY? ___________________________
Za tento poskytnutí tohoto příkladu děkujeme p. uč. Adamcové.

ŠVÉD

