Milí čtenáři,
nastal advent a rok 2014 se chýlí ke konci.
Těšíme se na vánoční svátky, uklízíme a
zdobíme byt, pečeme cukroví, přemýšlíme,
jakými dárky udělat svým nejbližším radost.
A nezahálí ani naše redakční rada. Připravili
jsme pro vás vánoční číslo, ve kterém se
ohlížíme nejen za uplynulými akcemi, ale
přinášíme i zajímavosti o Vánocích a
zábavnou silvestrovskou rubriku.
Přejeme všem příjemné a pohodové svátky a
v novém roce hodně zdraví a úspěchů! ☺
KALENDÁŘ AKCÍ
Mgr. Jana Švýcarová 1. 1. 2015 – Den obnovy
samostatného českého státu
5. 1. – zahájení výuky
16. a 17. 1. – zápisy do 1. tříd
Omluva
21. 1. - klasifikační porada
Omlouváme se všem čtenářům a p. uč.
29. 1. - pololetní vysvědčení
Gunárovi za chybné uvedení jeho jména
27. 1. Listování (2.- 9. tř.)
v minulém čísle našeho časopisu.
3 0. 1. - pololetní prázdniny
Redakční rada

Výstava středních škol nám pomohla s výběrem
Dne 25. 11. byly 8. a 9. ročníky na akci Vzdělávání 2015. Tato akce se konala na
OA a SOŠ gen. F. Fajtla v Lounech. Právě zde se prezentovalo několik desítek
středních škol z Ústeckého kraje. Cílem naší návštěvy bylo dozvědět se
zajímavosti o středních školách, na kterých bychom v budoucnu chtěli studovat.
Po celé škole byly rozmístěny stánky, kde byli zástupci jednotlivých škol a měli s
sebou informační letáky a další materiály. Když jsme dorazili na místo, měli
jsme 45 minut na prohlídku všech stánků. Od paní učitelky Kuďouskové jsme
dostali pokyn, že máme nasbírat co nejvíc materiálů o škole, která nás zajímá.
Takže jsme brali letáky všude, kde se dalo. Ve sborovně byla paní, co se starala o
občerstvení. Všichni jsme pobrali co nejvíc jídla a šli jsme před školu, kde byl
sraz. Já uvažuji o grafické škole v Mostě, ale nevím jestli si tam troufnu, jelikož
se tam dělají talentové zkoušky. Ale myslím si, že ostatní spolužáci si vybrali.
Helena Šrámková, 8. A
Povídání o energetice
Dne 2. 12. 2014 byla na naší škole přednáška o energetice s paní
Adélou Holasovou z firmy ČEPS, a.s. Povídala o různých věcech,
například o hrozbě BLACKOUTU, nebo jaká energie je
nejlevnější. Hlavně tedy mluvila o historii a nebezpečí energie.
Jednu větu jsem si dobře zapamatoval, cituji: „Na elektřině jsme závislí, musíme
vědět, jak ji vyrobit a poslat.“
Pavel Mašek, 8. B
Zatancovaly jsme při doprovodném programu v knihovně
Dne 23. 11. se v lounské knihovně konala akce „Den pro dětskou knihu.“
V rámci odpoledního programu se představila Áňa a Máša Mosiychuk, Eliška
Hádeková a Náťa Špalková svým tanečním vystoupením. Jako milá
„bodyguardka“ tam s námi byla Helča Kuthanová. Naším doprovodem byla paní
učitelka Švýcarová, která nám zařídila hudbu. Zvláštní bylo, že hodně spolužáků
slíbilo, že přijde, ale nepřišli. Protože se na naše vystoupení v knihovně ale
dívalo hodně lidí, tak nám to ani nevadilo.
Natálie Špalková, 6. A

Zvídálkové zaslouží veliký potlesk
V neděli 30. listopadu se na náměstí konalo již po několikáté rozsvícení
vánočního stromu. Hned po zahájení a úvodních písních divadla Mazec
nastoupili na pódium naši Zvídálkové. Velice pěkně zarecitovali básně o
Mikuláši a Vánocích, po nich zatancoval Pavel Červeňák. Všichni si zaslouží
velkou pochvalu, protože vystoupení zvládli na výbornou. Škoda jen, že na
náměstí bylo v tu chvíli jen málo lidí.
Mgr. Jana Švýcarová
V Litvínově jsme se neztratili
Dvě tříčlenná družstva složená ze
žáků osmých a devátých tříd
reprezentovala naši školu na
dvoudenní
soutěži
s názvem
„Litvínovský choroš“. Ve středu
10.
prosince
odjeli
s paní
učitelkou Elbelovou na střední
školu Schola Humanitas do
Litvínova,
kde
se
soutěž
odehrávala. Týmu Vojty Drahovzala z 9. A, Honzy Matrase z 8. A a Maryánky
Nazaruk z 8. A se vedlo lépe. Po prvním dnu dokonce obsadili báječné průběžné
šesté místo z celkového počtu 46 družstev. Druhý den však asi dolehla na tým
tíha odpovědnosti a na výsledném pořadí se to projevilo. Tým se nakonec umístil
na 17. místě. Druhé družstvo ve složení Michaela Komůrková, Viktor
Čížkovský a Radek Doskočil, všichni z 8. A, začínalo v mírnějším tempu a po
prvním dnu byli třicátí první. Druhý den jim
však pomohla sportovní disciplína s názvem
„silový trojboj“, kde s přehledem získali
maximální počet bodů a vyhoupli se tak až na
26. místo v celkovém pořadí. Možná jsme
nezazářili, ale okoukli jsme prostředí a styl
soutěže a za rok se o přední místa popereme
znovu.
Mgr. Jana Elbelová

I paní kuchařky mají rády Mikuláše
Paní kuchařky 4. 12. nadělovaly k obědu také
mikulášské balíčky. Redakční rada děkuje p.
kuchařkám za chutná jídla, která připravují.
Také v příštím roce přejeme mnoho
spokojených strávníků!
Mgr. Jana Švýcarová
Naše nejmladší žáky navštívil Mikuláš
Stejně jako v předchozích letech přišel v pátek 5. 12. k našim prvňáčkům a
druhákům Mikuláš se svými pomocníky. Všechny děti se moc těšily, od rána
návštěvu nedočkavě vyhlížely a dočkaly se! Byly statečné, žádné slzy se
neobjevily, zvládly povědět básničky i zazpívat písničky a když nakonec slíbily,
že se budou snažit být hodné a nezlobit, museli čerti odejít s nepořízenou a
žádného žáka
si s sebou do
pekla
neodnesli.
Děti z 1. H se
dokonce s naší
návštěvou také
vyfotily.
Mgr. Šárka Kopecká
Otakárci se představují svými vizitkami
Ve středu 26. listopadu jsme na schůzce školního
parlamentu vyráběli papírové vizitky, které jsme si
umístili na naší nástěnce. Moc nás to bavilo a všichni to
mají hezké.
Jana Peštová, 5. A

Bruslení baví malé i velké
Malí i velcí bruslaři se již několik let každé pondělní odpoledne schází na
Zimním stadionu v Lounech. Kroužek bruslení je tak dalším z kroužků, který
bychom vám chtěli představit. A co nás zde čeká? Učíme se udržet rovnováhu,
zvládnout jízdu vpřed i vzad, zastavit, zatočit, projet slalom mezi brankami a
spoustu dalších důležitých věcí
k tomu, aby se z nás stali zdatní
bruslaři. Většinou to všichni
dříve či později zvládneme a
když v březnu s bruslením
končíme, už se moc těšíme na
další rok, kdy si na zimním
stadionu zase zadovádíme.

Mgr. Šárka Kopecká
Nad školním hřištěm se vznášeli draci
Ve středu 26. listopadu uspořádal Zvídálek na školním hřišti Drakiádu.
Zúčastnily se jí děti nejen ze Zvídálka, ale i ze školní družiny. Akce se vydařila,
počasí nám přálo. Na konci bylo i malé překvapení – vypuštění lampionu štěstí.
Adam Běhal, 5. A
Upečte si kokosky
Ahoj, zdravím vás a přináším recept na cukroví. Výborné jsou třeba kokosky.
Budete potřebovat 250 g moučkového cukru, 125 g Hery, 125 g strouhaného
kokosu, 100 g polohrubé mouky, špetku soli, 1 lžičku prášku do pečiva.
Postup: Smíchejte všechny ingredience v míse a udělejte z nich drobenku. Malé
formičky vysypte hladkou moukou (!! NEVYMAZÁVAT TUKEM !!) a vtlačte
do každé malé kokosové drobenky. Pečte opatrně při nízké teplotě tak dlouho,
dokud okraje kokosek nezrůžoví. Pak je vyndejte z trouby a hned horké
vyklepněte.
Dobrou chuť a veselé Vánoce vám přeje Pavel Mašek, 8. B

Víte, kolik sportů se dá dělat v zimě?
Mezi zimní sporty se řadí např.: alpské lyžování, běh na
lyžích, snowboarding, skoky na lyžích, jízda na
monoski, saně, boby, skeleton, lední hokej,
krasobruslení, short track, rychlobruslení, biatlon,
curling a mnoho dalších. Zimním sportům jsou
věnovány i zimní olympijské hry, jež se konají jednou
za 4 roky. Nevím, jak vy, ale já si myslím, že zimní
sporty jsou zábavné.
Natálie Špalková, 6. A
autor obrázku: Patrik Hejda, 4. B

Vánoce jsou plné tradic
Vánoce se slaví 24. prosince, to všichni dobře víme. K
Vánocům se pojí množství lidových tradic. Například
vánoční stromek, jesličky, betlém, vánoční dárky, které
podle českých tradic nosí Ježíšek, a vánoční cukroví. S
Vánoci souvisí i doba adventní, která jim předchází, a
je to příprava na slavnostní dny. Advent začíná první
nedělí adventní, která letos vyšla na 30. listopadu.
Každou adventní neděli se podle tradic zapaluje
jedna svíčka na adventním věnci. Máte doma také
adventní věnec?
Natálie Vainertová, 5. B
Autor obrázku Samuel Petrlík , 6. A
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce

Vánoce miluji
Vánoce má asi každý rád. Těšíme se na večeři a na dárky od Ježíška. Kdo je
hodný, dostane určitě víc dárků než ten, kdo zlobí☺. Já Vánoce miluji ne kvůli
dárkům, ale proto, že je celá rodina pohromadě.
Viktorie Mouleová, 4. B
(upravila Natálie Vainertová,

5. B)

Je tu čas Vánoc a s nimi přichází i vánoční koledy a písničky. Jelikož české
koledy znají asi všichni, tak vám napíšu o vánočních písních ze zahraničí. Velmi
oblíbená píseň, kterou hrají v radiích snad každé Vánoce, je Last Christmas od
WHAM!, která je jedna z pomalejších romantických písní. Přezpívalo ji mnoho
zpěváků, zpěvaček i skupin. Jedna taková oblíbená je také All I want for
Christmas is you od Mariah Carey. Je ale naopak velmi rychlá a veselá, ale je
také o lásce. A nakonec píseň, která je z těchto asi nejméně známá, ale velmi
pěkná. Shake up Christmas od Train. A jako vždy článek
zakončíme
textem k písni. Tentokrát k Last Christmas:
Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year to save me from tears
I'll give it to someone special

This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
A crowded room, friends with tired eyes
I'm hiding from you and your soul of ice

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

My God I thought you were someone to rely
on
Me? I guess I was a shoulder to cry on
A face on a lover with a fire in his heart
A man undercover but you tore me apart

Once bitten and twice shy
I keep my distance
but you still catch my eye
Tell me baby do you recognise me?
Well it's been a year, it doesn't surprise me
I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you", I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now
I know you'd fool me again
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away

Now I've found a real love, you'll never fool
me again
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special, special
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special, special
A face on a lover with a fire in his heart
A man undercover but you tore me apart
I'll give it to someone, I'll give it to someone
special

Helena Kuthanová, 6. A

Poprosili jsme pedagogy, aby pro naši silvestrovskou přílohu zapátrali
v rodinných fotoalbech a podělili se o své portréty z dob, kdy chodili do školky.
Přinášíme vám tedy zajímavý kvíz. Poznáte své paní učitelky a pány učitele?

Teď, když jste si prohlédli fotografie, určitě vás zajímá, který z vyučujících se
skrývá pod kterým číslem. Dáme vám tedy nápovědu. Na obrázcích jsou tito
učitelé (srovnáno dle abecedy):
A) p.uč. Adamcová

E) p. uč. Kopecká

I) p.uč. Růžková

B) p.uč. Dornová

F) p.uč Kučera

J) p.uč. Skolilová

C) p.uč. Hrdinová

G) p.uč. Kuďousková

K)p. uč. Suchý

D) p.uč. Elbelová

H) p.uč. Mráčková

L)p.uč. Švýcarová

Pokud vám ani tato nápověda nepomohla, můžete si zahrát na detektivy a
s dobrým zrakem nebo lupou hledat správné řešení na různých stranách tohoto
Školního špióna. Světle šedá písmenka prozradí správné kombinace:
Mgr. Jana Elbelová

V sedmých třídách jsme si při hodinách slohu trochu pohráli s příjmeními
pedagogů a v 7. A jsme tam přimíchali i pár jmen samotných žáků. A jak se
příběhy povedly? Posuďte sami:
Chudinka Popelka
Byl jednou jeden kopec, lidé mu říkali „suchý“, protože v té době tam byly
povodně. Každý den padal déšť z mráčku huňatého jako beránek. V domě
Švýcara bydleli Matyáš a Marek. Dívali se ven do deště. Pod okny domu pana
Matouška se schovávali holubi a sýkory. Před časem bohužel pana Matouška
naverbovali nepřátelé, které skolil hrdina Němeček. Tak u něj bydlí Popelka.
Holuby tam schovává schválně, poněvadž paní Růžková nutí Popelku přebírat
hrách pro šlechtu.
Jana Trubačová, 7. A
A byla svatba…
Bylo nebylo, jednou si vyšla Popelka na kopec. Tam uviděla skolenou hrdinku,
která spadla z kopce do růží. Nad nimi zrovna vyšel obrovský suchý mráček.
Uviděla to spousta lidí, včetně otce Popelky, pana Švýcara. Švýcar si zavolal
svého nejlepšího bojovníka, který se jmenoval Hrdina. Když se vydal do
království, uviděl temné sýkory. Ty ho zavedly do Matouškova za Popelkou.
Políbil ji a byla svatba.
David Janoušek, 7. B
Co dobrého na stůl, když je Silvestr
Tentokrát vám chci poradit, co si dát k jídlu na Silvestra. Určitě
by tam měl patřit dětský šampus. Samozřejmě nesmějí chybět
chlebíčky, česnečka a silvestrovský guláš (osobně doporučuji
jako hlavní chod) nebo různé jednohubky.
Pavel Mašek, 8. B

Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, dones mi
kolo!” „Ježíšek není hluchý,” domlouvá mu sestra. „Ale babička ano.“
„Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl Ježíšek?” ptá se Pepík táty.
„Ale samozřejmě, co tě to napadlo?”
„No, že celý den stojí nějaký chlápek u domovních dveří a chce třetí splátku.”
Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí po
lese, hodinu, dvě, tři... Pak se ozve: „Ivano, máš něco?” „Ne, vůbec nic. A ty?”
„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký bez ozdob?”
„Mami, můžu mít na Vánoce psa?”
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako
ostatní.”
„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky,
vánočního cukroví...”
„Cítím, cítím - sousedi se ale mají!”
„Tatínku, a odkud k nám chodí
Ježíšek?” „Pokud můžu soudit podle
původu dárků - tak asi z Číny.”
Ptá se matka svého syna: „Kdo tě naučil
říkat slovo zatraceně?” „Ježíšek.”
„Nelži.” „Přísahám“. Když nesl dárky
do pokoje, praštil se o stůl a řekl právě
tohle.”
Vytahuje se Pepa před manželkou: „Pod stromeček ti dám celý svět!”
„To vím, určitě tam budu mít kapesní atlas!”
Vrátí se pán z vánočního nákupu, hledá peněženku a najde místo ní jen kartičku:
„Veselé Vánoce přejí kapsáři!”
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje Jarmila Panovská, 5. B

ČT1 představí nové vánoční pohádky
Na Vánoce nás čekají zbrusu nové pohádky na ČT1. A to hned
tři. Jedna z nich se jmenuje „Princezna a písař“ a pojednává o
princezně Amálce. Ztvární ji Monika Timková. Je zpočátku
klasicky pyšná, ale pak se zamiluje do písaře. Toho hraje Matouš
Ruml, známý jako Lexa ze sitcomu Comeback. Je neprávem
obviněn z krádeže.
Druhá pohádka má jméno „Kdyby byly ryby“. V téhle
pohádce vystupuje Jenovéfa Boková, v roli tak trochu netradiční princezny
Lidunky. Tato princezna není taková ta normální princezna, co má kolem sebe
spoustu komořích a stará se o to, aby byla krásná. Ráda posiluje a má ráda rybí
tuk. Pohádka pojednává o zmizení všech ryb v království, za což jistě může
vlkodlak, prasodlak a rybodlak Marek Taclík.
Třetí pohádka nese název „Láska na vlásku“, v níž bude hrát Celeste
Buckingham jako princezna Beatrix, která se musí vdát, ale očividně nechce.
Nenechte si tyto pohádky ujít!
doporučuje Jana Trubačová, 7. A
CO VŠECHNO VÍTE O VÁNOCÍCH?
1. Kdo se narodil na Štědrý den?
a) Ježíš Kristus
b) Mohamed
c) Mojžíš
2. Jaké jsou adventní dny?
a) soboty
b) neděle
c) čtvrtky
3. Kolikátého prosince se slaví
Boží hod?
a) 25. 12.
b) 24. 12.
c) 26. 12.
4. Kde se narodil Ježíš Kristus?
a) New York
b) Praha
c) Betlém

čertíka namalovala

Petra Zachová, 4. B

5. Jak se jmenuje vánoční
rostlina?
a) Vánoční fialka
b) Vánoční sedmikráska
c) Vánoční hvězda
6. Co sladkého se peče na Vánoce?
a) Cukroví
b) Dorty
c) Kremrole
7. Jaká tradiční ryba se jí na
Štědrý den?
a) makrela
b) kapr
c) candát
Správné odpovědi: 1. a, 2. b, 3. a, 4. c, 5. c, 6. a, 7. b

připravila Helena Kuthanová, 7. B

1) Jak se ti líbí ve škole?
Matěj Vondráček: Ve škole se mi líbí. Nejvíc družina.
Jan Trefný: Mě baví matematika a družina.
David Sedláček: Mně se taky líbí ve škole, nejvíc mě baví tělocvik.
Petra Fidranská: Nejvíc se mi líbí v družině.
Petr Heller: Ve škole je to lepší než ve školce.
2) Co byste chtěli ve škole vylepšit?
Jan Neubert: Chtěl bych vylepšit světlo ve třídě, protože některý poblikávaj.
Matěj Vondráček: Chodník před školou.
Martin Beran: Chtěl bych vylepšit branky v tělocvičně, zvětšit je.
3) Jaké je tvoje oblíbené jídlo?
Vojtěch Šugár: Buchtičky s krémem.
David Sedláček: Rýže, omáčka, maso.
Jan Trefný: Řízek s bramborem a rybí filé.
Adam Voráček: Špagety.
Tadeáš Háblt: Buchtičky s krémem.
Jan Neubert: Knedlo, vepřo, zelo.
4) Na co se nejvíc těšíš o Vánocích?
Walter Badel: Na tablet.
Vanesa Antropiusová: Na skateboard.
Jan Neubert: Na roborybu na ovládání.
Lukáš Kachelmaier: Na minibiku.
Matyáš Ryneš: Nejvíc na Ježíška.
Jan Trefný: Na spidermanskou pistoli.
5) Co myslíš, že z tebe jednou bude?
Všichni chlapci jednohlasně: Hokejista!!!
Vanesa Antropiusová: Zpěvačka.
Petra Fidranská: Doktorka koní.
Helena Jíšová: Chci chodit na plavání.
Barbora Loužková: Krasobruslařka.

Za odpovědi děkuje Mgr. Jana Švýcarová
Ponecháno bez stylistických úprav.

Víte, co znamená advent?
Asi každý z nás má rád předvánoční čas, který začíná adventem. Jsou to
čtyři týdny do Vánoc. Slovo advent pochází z latiny a znamená
příchod. Advent má své symboly v podobě
adventního věnce nebo adventního kalendáře, to je
hlavně pro nás děti, aby nám to do Vánoc co
nejrychleji utíkalo. V této předvánoční době bychom neměli
zapomínat na krásné lidové zvyky, které se dodržují hlavně na
venkově. Například v den svaté Barbory chodila žena ve splývavých
šatech a dlouhých vlasech a strašila děti, které neposlouchaly rodiče. Tradicí
bývá v den svaté Barbory uříznout do vázy třešňovou větvičku, na Štědrý den
nám krásně rozkvete. 5. 12. do rodin chodí Mikuláš, anděl a čert. Pro hodné
děti má bohatou nadílku a pro zlobivé brambory a uhlí. 13. 12 se slaví svátek
svaté Lucie - je ochranitelkou proti čarodějnicím, ale pozor, večer před svatou
Lucií chodí bílá žena s velikým nožem po domech, kde jsou děti, kterým chce
párat břicha, jestli se v adventu nepostily a zlobily. Jsou to lidové tradice, na
které se zapomíná, protože o nich málo mluvíme. A tak místo nakupování dárků
k Vánocům, pečení cukroví, uklízení domácností si zajděme třeba k našim
babičkám, aby nám vyprávěly, jaké to bylo, když byly malé.
Jana Peštová, 5. A
K adventu patří také
svíčky všeho druhu
Na začátku prosince
měli žáci naší školy
možnost dozvědět se,
jak se vyrábějí svíčky ze
včelího vosku. Kdo měl
zájem, mohl si také
nějakou zakoupit.
Mgr. Jana Elbelová

Znáte význam slova swag?
Swag - toto slovo určitě znáte. Ale znáte jeho
význam? Swag nemá překlad, znamená originální.
Jeto styl oblékání a nejen to. Slovo swag vzniklo
kdysi v 90. letech. Používali ho rappeři ve svých
písních. Pak na toto slovo málem lidi zapomněli.
Maustache - to je vlastně knírek. Je to velice
populární. Knírek je zobrazován na tričkách,
špercích, kšiltovkách… O maustachy můžeme říct,
že je swag.
Yolo - je vlastně zkratka „you only live once“,
což v překladu znamená „žiješ jen jednou“. I
tohle slovo je často zobrazováno na tričkách,
špercích, kšiltovkách…
Zdroje: http://might-guy.wikia.com/wiki/Swag,
http://frajowe.blog.cz/1201/le-moustache,
http://swagda-mcyolo.blog.cz/en/1308/yolo

Áňa Mosiychuk, 7. B

Zajímají vás aplikace?
Docela oblíbená, ale bohužel ne moc známá aplikace je Snapchat. Je to dobrý
způsob, jak si popovídat s přáteli. Můžete jim i posílat fotky nebo videa s
popiskem nebo je zveřejňovat na svůj profil.
Dále je tu také wattpad. Jestli rádi čtete nebo dokonce rádi píšete, toto je aplikace
stvořená právě pro vás! Vytvoříte si profil a můžete si stahovat různé knihy a
krátké příběhy. Je tam fanfiction, hororové historky, romantické příběhy i
humorné příběhy. Můžete si také napsat vlastní knihu.
Helena Kuthanová, 7. B
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