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

Úvodník
Čtvrté číslo tohoto školního roku je na
světě. Věřte mi, že to dá velkou práci.
Vždyť na naší škole se děje tolik
zajímavých věcí. Redakční rada se schází
každý týden, aby připravila pro vás to
nejzajímavější.
Abychom mohli Školního špióna tisknout
hezky barevně, stojí to nejen čas, ale i
peníze. Když se objevila možnost, jak
podpořit mladé redaktory v jejich
usilovné práci, neváhali jsme a zapojili se
4. A při hodině výtvarné výchovy
do projektu Všechno v mém životě
souvisí, který je financován z Evropských KALENDÁŘ AKCÍ
sociálních fondů. Díky projektu jsme
dostali k dispozici tiskárnu, notebook, 4. 2. - Cepík „Vše, co žije, pije vodu“
fotoaparát či diktafon.
1. třídy
4. 2. - V přírodě neriskuj
Kromě materiální podpory nám dá projekt
vybraní žáci (7. a 8. tř.)
také zážitky a zkušenosti. Pro redaktory
4. 2. - Dodatečný zápis do 1. tříd
připravujeme zajímavé exkurze. O všem
5. 2. - Olympiáda z českého jazyka
vás budeme informovat v dalších číslech
(okresní kolo v Žatci)
Špióna.
19. 2. - Vrchlického divadlo Louny
2. a 3. třídy
Mgr. Jana Elbelová
23. 2. - 27. 2. - Jarní prázdniny

K zápisu do prvních tříd přišlo přes devadesát dětí
V pátek 16. ledna a v sobotu 17. ledna se uskutečnil zápis dětí do budoucích
prvních tříd. Každým rokem se zvyšuje počet rodičů, kteří si přejí, aby jejich
dítko chodilo právě na naši školu.
K letošnímu zápisu přišlo 92 dětí.
Hned u vchodu je vítaly různé
pohádkové bytosti. Rytíř Martin
vydával kartičky s pořadovými čísly,
víly Sabča, Sandra, Helena a Áňa,
superman Dominik, šašek Sváťa či
čertice Máša pomáhali s organizací.
Zejména si hráli s dětmi v jídelně,
která se změnila v jednu velkou hernu
a čekárnu pro rodiče i s připraveným občerstvením.
Rodiče se mohli podívat i do několika čísel Školního
špióna. Redaktorka Áňa také poprvé otestovala nový
školní diktafon a udělala rozhovor s několika
předškoláky.
Áňa: „Na co se nejvíc těšíš do školy?“
Terezka, 5 let: „ Nejvíc se těším, jak tam budeme
říkat nějaký ty písmenka.“
Áňa: „A proč se na to těšíš nejvíc?“
Terezka: „Protože je všechny už umím.“
Po celou dobu zápisu byla rodičům k
dispozici pracovnice Pedagogickopsychologické poradny Mgr. Petra
Petříčková a školní psycholožka PhDr.
Renata Hajná. Na chvíli se za námi
přišel podívat také zastupitel města
Loun, Mgr. Vladimír Hons. Věřme, že
se budoucím prvňáčkům v naší škole
zalíbí.
Mgr. Jana Elbelová

Zúčastnili jsme se Olympiády z českého jazyka
Nejen vánoční besídky čekaly naše starší žáky v pátek 19. prosince. 18 žáků
z 9.A a 18 žáků osmých tříd si přišlo poměřit síly v českém jazyce. Olympiáda se
jako vždy skládala ze dvou částí – jazykové a slohové. Největšího počtu bodů
v první části dosáhl Radek Doskočil z 8. A. Součet bodů v obou částech ale na
prvenství nestačil. První tři místa obsadili deváťáci – Karolína Blehová, Dita
Rusová a Josef Funk. Do okresního kola, které se bude konat 5. února v Žatci,
postupují Karolína s Ditou, Pepa a Radek jsou nominováni jako náhradníci.
Všichni účastníci soutěže zaslouží poděkování a finalistům držíme palce!
Mgr. Jana Švýcarová
V Loutkovém divadle zněla hudba
Dne 19. 1. jsme byli na hudebním koncertě. Dozvěděli jsme se o různých
hudebních žánrech. Jako první nám bylo představeno regge, které pochází
z Jamajky. Jsou to zpomalené rytmy a charakteristické barvy Jamajky jsou žlutá,
zelená a červená. Pop, nejposlouchanější styl hudby, je píseň s refrénem, který se
několikrát opakuje. V této oblasti si najde každý svého favorita v podobě
Shakiry, Justina Biebera, Miley Cyrus a dalších. Blues je smutná píseň
vyjadřující pocity. Hip-hop je dost známý díky skvělému rappu a beatboxu. Hiphop vznikl tak, že lidem byla zima a říkali si u toho hop hop. Hudební pořad se
nám líbil.
Adéla Stanková, 5. B a Jana Peštová, 5. A
Ve Vrchlického divadle ožila strašidla
„Pohádky ze mlýna“ byl název divadelního
představení, kterého se 21. ledna zúčastnili žáci
prvních a druhých tříd. Ke starým mlýnům patří
strašidla, a tak tomu bylo i v těchto pohádkách.
Protože se pohádky dětem líbily, strašidla si pak ve
škole také namalovaly.
Mgr. Šárka Kopecká
Autor obrázku: David Sedláček, 1. H

Deváťáci se zúčastnili soutěže Řemesla 2015
Jan Pecho, Míra Suk, Vojta Drahovzal, Filip
Edelman, Veronika Langerová a Veronika Bartlová
z 9. A byli vysláni za naši školu na soutěž ve
zručnosti. Soutěž Řemesla 2015 pořádalo již po
několikáté lounské učiliště. Chlapci plnili několik
rozličných
úkolů
na
čtyřech
stanovištích.
V instalatérské
dílně
pracovali
s plastovými
trubkami, v zámečnické dílně řezali kov a pracovali i
s dřevěnými latěmi, ze kterých měli vyrobit rámeček.
A nakonec si v zednické dílně vyzkoušeli postavit
komín či správně poskládat dlažební kostky do složitého
tvaru. Na to, že ve škole nemáme vlastní dílny, si kluci
poradili se všemi úkoly celkem obstojně. Žádný z nich
se neumístil na pomyslném stupni vítězství, ale od
třetího místa tři z nich dělil jediný bod.
Děvčata měla jen jeden úkol. Vyrobit panenku a
navrhnout a ušít na ni oblečení. Vyrobené panenky pak
hodnotili chlapci ze všech zúčastněných škol. Panenky
našich děvčat se sice neumístily na prvních místech, ale
i tak udělají radost, protože všechny výrobky si mohli
žáci odnést domů.
Mgr. Jana Elbelová
Zeměpisná olympiáda všechny bavila
Dne 21. 1. 2015 se na naší škole konalo školní kolo zeměpisné olympiády.
Olympiáda se skládala ze tří částí: práce bez atlasu, praktická část a práce s
atlasem. Žáci byli rozděleni do tří kategorií. V první části žáci prokázali bez
atlasu své znalosti o Evropě, Asii i Americe. V druhé části se ukázalo, jak žáci
umějí pracovat s mapou a grafy. V poslední části všichni usilovně pracovali s
atlasem. Pro většinu účastníků byla olympiáda velice lehká a už se těší na
výsledky.
Dita Rusová, 9. A
A jak to dopadlo? Na prvních místech se umístili: v kat. A - Natálie Vostatková,
6. A, kat. B – Jan Stolín, 7. A, kat. C – Jakub Mrvík, 8. B. Všichni zúčastnění
si však zaslouží pochvalu. Vybraní žáci nás budou reprezentovat v únoru v
okresním kole v Žatci. Držte jim palce!
Mgr. Petra Skolilová

Děti z dramatického kroužku si zahrály v pohádce
Dne 17. 12. 2014 se ve školní jídelně konalo
vystoupení dramatického kroužku, který má
na starost paní učitelka Jana Švýcarová.
Představení se konalo první a druhou
vyučovací hodinu. Nejdříve se na vystoupení
šla podívat školka, poté první stupeň.
Představení se jmenovalo „Povídám,
povídám pohádku“ a bylo o tom, jak se
vypráví pohádka pozpátku. Paní učitelka
přednášela text a vystupující žáci jej
dramaticky ztvárňovali. Na závěr ještě třída
1. A zazpívala vánoční koledu s názvem „Jak jsi krásné, Jezulátko“. Všem se
představení velice líbilo a vystupující sklidili velký potlesk.
Helena Kuthanová, 7. B
Žáci 6. A a 7. B navštívili třebízský statek
Třídy 6. A a 7. B navštívily před Vánoci statek v Třebízi.
Vyrobili jsme si zde vánoční ozdoby, třeba zasněženou
šišku a vánoční kouli. Také nám paní věštila budoucnost.
Nakupovali jsme na vánočním jarmarku, kde bylo mnoho
výrobků, například perníčky, svíčky, vařečky a pohlednice.
V betlémě jsme si připomněli příběh o narození Ježíška.
Dozvěděli jsme se také o českých vánočních tradicích,
například o tom, že svatá Lucie dohlíží na to, zda má
panímáma řádně uklizeno a napečeno. Pokud ne, musí se
vykoupit. Na závěr jsme si všichni ozdobili stromeček.
Samuel Petrlík, 6. A
Vánoční koncert
Před Vánocemi se na naší škole konal koncert
pana učitele Gunára a jeho kapely. Hrály se
typické české vánoční koledy, např. Tichá noc
nebo Bílé Vánoce, ale i anglické písně, jako Torn
od Natalie Imbruglie nebo Last Christmas od
WHAM! Pan učitel Kučera nakonec roztancoval
posluchače, kteří na koncertě byli. Všichni si
hudební pořad jistě užili.
Helena Kuthanová, 7. B

Každý z nás dostal dárek od paní učitelky
Ve třídě 4. B jsme si o vánoční besídku předávali dárky, jedli
jsme perníčky a pili čaj. Povídali jsme si o tom, co si přejeme
k Vánocům. Vyfotili jsme se pod stromečkem. Pak jsme
uklidili a někteří žáci šli pozdravit p. uč. Kopeckou.
Viktorie Mouleová, 4. B
Kristýnce se v 7. B líbilo
Také v 7. B proběhla vánoční
besídka v pěkně vyzdobené třídě a
příjemné atmosféře. Hromada dárků
pod originálně vyzdobeným stromečkem dávala tušit,
že rozdávání dárků bude hlavní náplní besídky. Než
začal školní Ježíšek dárky nadělovat, uvítali jsme
milou návštěvu. Mezi nás zavítaly paní učitelka
Pihrtová s dcerou Kristýnkou. Oběma se ve třídě líbilo,
prohlédly si stromeček, Kristýnka si „přečetla“ náš
časopis, ochutnala perníčky od Jirky Lance a popovídala si se žáky. Cukroví, čaj
a zpěv byly sladkou tečkou za školními povinnostmi před vánočními
prázdninami.
Mgr. Jana Švýcarová

V soutěži o nejhezčí stromeček vyhrála třída 5. A (stromeček na horní fotce),
druzí skončili žáci 7. A, na třetím místě se umístila 3. B.

Třída 6. A ochutnávala mořské řasy
O hodinu přírodopisu jsme se učili o řasách. A tak jsme si takovou řasu
ochutnali, tedy tu, co se používá v různých kuchyních. Mně chutnala jako špenát
smíchaný s brokolicí, ale ostatní ze třídy by vám řekli určitě něco jiného. Tato
řasa se jmenuje nori a používá se při přípravě sushi (suši), lze ji zakoupit
v klasickém obchodě. Dávali jsme si ji samotnou, takže nebyla tak chutná, ale ve
formě sushi může být dobrá. V Japonsku a v Thajsku je to oblíbená potravina.
Fyzika nás baví! (zatím…)

Samuel Petrlík, 6. A

17. 12. jsme při fyzice s paní
učitelkou Růžkovou měřili hustotu
krystalu ze sádrovce. Nejdříve jsme v
laboratoři
zvážili
krystal
na
rovnoramenných vahách a potom
jsme zjišťovali jeho objem pomocí
odměrných válců a vody. To se dělá
tak, že nalijete vodu do odměrného
válce a zjistíte, kolik jí je. To si
poznamenáte jako V1. Poté ponoříte
těleso do vody tak, aby bylo ponořené
celé. Zjistíte, jaký je objem vody po
ponoření a odečtete od V1. Tak
získáte objem tělesa. Hustotu (ρ [ró])
zjistíme tak, že hmotnost vydělíme
objemem. Takovéto laboratorní práce nám výuku zpestřují. Je dobře, že jednou
za čas můžeme uplatnit své znalosti při praktických cvičeních.
Plat a mzda není totéž

Jana Trubačová, 7. A

V předmětu praktické činnosti se připravujeme na budoucí povolání. V lednu
jsme se dozvěděli i to, jaký je rozdíl mezi platem a mzdou. Rozdíl je v tom, kdo
peníze vyplácí. Mzdu vyplácí firma ze svých zisků, kdežto plat vyplácí stát z
vybraných daní. Plat se vyplácí státním zaměstnancům, což jsou např. policisté,
hasiči, učitelé, soudci a lékaři.
Helena Šrámková, 8. A

Exkurze pořádané pro deváťáky
Od září jsme prošli několika akcemi, které nám měly pomoci vybrat si budoucí
povolání. Jednou z prvních byla přednáška zástupců PPP Louny a školní
psycholožky PhDr. Renaty Hajné 30. září. 17. 10. nás navštívil zástupce lesnické
školy na Křivoklátu. První listopadová exkurze (7. 11.) se konala na OA a SOŠ
Louny, akce se zúčastnili i osmáci.
21. 11. jsme vyjeli do průmyslové
zóny Triangle a do firmy Seko Louny
(foto vlevo dole). Dne 25. 11. jsme šli
opět na Obchodní akademii Louny,
tentokrát na akci „Vzdělávání 2015“,
kde jsme se mohli informovat o
školách v okolí. Bohužel jsem zde
nenašel školu vhodnou pro mě. Den
poté za námi přijela paní Mgr.
Zázvorková z Úřadu práce, poučila nás o uplatnění na trhu práce po ukončení
střední školy. Ve výběru školy jsme se mohli utvrdit na speciální třídní schůzce
dne 11. 12., kde jsme se dozvěděli o přijímacím řízení, které nás brzy čeká. 2. 12.
za námi přišli zástupci SOU a SOŠ Žatec (viz foto nahoře). Poslední exkurze
v roce 2014 byla na ranči U Matěje v Blatně u Chomutova (foto vpravo dole).
Josef Funk, 9. A

Redakční rada se představuje (2. část)
Ahoj, jmenuji se Jana Peštová a chodím do 5. A. Ráda tancuji hip – hop. Do
časopisu píšu hlavně o akcích naší třídy a o dění ve školním parlamentu, jehož
jsem místopředsedkyní za 1. stupeň.
Ahoj, jmenuji se Jarmila Panovská, chodím
do 5. B a mám na starosti komiks a zájmové
kroužky na naší škole.
Ahoj, já jsem Janča Trubačová, je mi 12 let
a budu vést rubriku o nových filmech nebo
knížkách. Také píšu o výuce v 7. ročníku.
Hraji na pianino, baví mě sci-fi a fantasy.
Ahoj, jsem Josef Funk z 9. A. V redakční radě jsem nejstarší. Pomáhám
s vyhledáváním různých informací a v budoucnu se budu starat o webové stránky
našeho minipodniku. Nejraději chodím vypomáhat na farmu. Když můžu
někomu s něčím pomoct, vždy ochotně pomáhám. Moje oblíbené předměty jsou
chemie, seminář z informatiky a mediální výchova.
Kroužek šití
Ve čtvrtek po odpoledním vyučování chodíme na kroužek šití. Už jsme
ušili plyšové medvídky, myši a bambulky na tašky. Naše paní učitelka Alena
Šubrtová je velmi milá.
Simona Lancová, 5. B
V knihovně nenajdete jen knihy
Dne 21. 1. navštívil Zvídálek knihovnu. Prošli
jsme si oddělení hudby, ateliér i dětské
oddělení. Provázeli nás pracovníci knihovny.
Na závěr jsme si dali v kavárně čaj a dort. Bylo
to hezké.
Dominik Kučera a Adam Běhal, 5. A

Samuraj není pouze guláš
Samurajové byli japonští bojovníci, při boji
využívali bojové umění, např. Džudžutsu – Judo
nebo Kendžutsu či jeho sportovní podobu Kendo.
Pro samuraje nebylo v boji nejhorší zemřít,
ale upadnout do zajetí. Čest pro ně byla
nejdůležitější, a právě proto, když byli
zajati, tak se raději zabili sami, než aby
snášeli takovou obrovskou ostudu.
Každý čestný samuraj nosil pod svou
zbrojí kimono, v zimě se nosilo těžší
kimono a v létě slabší kimono
z hedvábí. Ke zbroji patřila přilba, na
které nosili často zlaté vidlice nebo
kroužky. Ty vyznačovaly jejich
hodnost, např. jezdec, generál,
vojevůdce, pěšák atd. K přilbicím
také
nosili
masky,
kterými
zastrašovali své nepřátele. Tyto masky byly původně ztvárněním dračích
obličejů.
Napsal i namaloval Samuel Petrlík, 6. A
Novoroční zvyky ve světě
Ve španělském Madridu lidé na Silvestra odpočítávají poslední minuty starého
roku tak, že si házejí do pusy kuličky vína.
V Japonsku lidé jedí na Nový rok rybu zvanou chňapal červený. Prý přináší
štěstí, protože má veselou barvu.
V Řecku se připravuje koláč peta, do kterého se zapéká peníz. Věří se, že ten,
kdo najde ve své porci minci, bude mít následující rok veliké štěstí.
Buddhisté v Tibetu vítají nový rok pokrmem nazvaným guthok. Je v něm vždy
kousek uhlí. Člověk, který se do něj zakousne, má prý zlé srdce.
Zdroj: Simenová, F., Darebák David a jídlo

Adam Běhal, 5. A

Zajímají vás aplikace?
Tento článek bude věnovaný spíše různým hrám. Hra, kterou mám já osobně asi
nejradši, je Just Dance Now. Je to super zábava, když jste s kamarády a nevíte,
co dělat. Hru si stáhnete na svůj smartphone a pak se jen jednoduše připojíte přes
webovou stánku www.justdancenow.com k vašemu počítači nebo notebooku. Jde
o to, že si vyberete nějakou píseň a máte na ní tancovat. Telefon snímá vaše
pohyby a boduje vás a nejvyšší skóre je 5 hvězdiček.
Helena Kuthanová, 7. B
Oblékněte se do swagu
Bundy: Nešlápnete vedle, jestli si vezmete na sebe bundu v army
stylu. Vypadá to dobře nejen na holkách, ale i na klukách.
Akorát pro kluky má tato bunda jiný tvar a často v černé barvě.
Čepice: Nejlepší jsou určitě „beanies“, jak s bambulkou, tak
bez bambulky.
Jinak svetry, trička, kalhoty jsou nejlepší s norskými vzory,
s různými nápisy a určitě army style.

http://zimni-cepice.heureka.cz/f:q:swag/

Hanna Mosiychuk, 7. B
Blíží se svátek zamilovaných
Obdarovat květinou na Valentýna tradičně patří k
svátku všech zamilovaných. Nic nepokazíte kyticí
rudých růží nebo čokoládou. Pokud se rozhodnete
darovat něco netradičního, může to být např.
valentýnská kytice s medvídkem.
Valentýna Hejdová, 5. A
Autor obrázku: Kristýna Sajfrtová, 8.B

První koncert se děvčatům vydařil
Barborka, Karolínka, Helenka a Terezka jsou šikovná děvčata ze třídy 1. H
(třída s rozšířenou výukou hokeje a hudební výchovy), která absolvovala svůj
první koncert. Ostatní dívky z této třídy byly nemocné a koncertu se bohužel
zúčastnit nemohly.
Všechny ale od září v hodinách hudební výchovy s paní učitelkou Lenkou
Petržilkovou pilně trénovaly a písničky, které se naučily, zazpívaly na Vánočním
koncertu pěveckého soboru Kvítek, kam byly pozvány.
Mgr. Šárka Kopecká
JAKÉ MÁTE ZNALOSTI O LITERATUŘE?
1. Kdo je autorem světových bestsellerů s
názvem Hledání Aljašky, Papírová města
a Hvězdy nám nepřály?
a) John Green
b) J. K. Rowling
c) William Shakespeare
2. Jaký český autor napsal Kytici?
a) Karel Čapek
b) Karel Jaromír Erben
c) Eduard Petiška
3. Kdo je autorem knihy Deník malého
poseroutky?
a) Josef Čapek
b) Jeff Kinney
c) Ondřej Sekora
4. Kdo je autorem knihy Emily Strange?
a) John Green
b) Karel Jaromír Erben
c) Rob Reger

5. Kdo napsal Dášeňku čili život štěněte?
a) Karel Čapek
b) Josef Čapek
c) Ondřej Sekora
6. Jaký romantický,
velmi slavný, příběh
napsal William
Shakespeare?
a) Ghostgirl
b) Hledání Aljašky
c) Romeo a Julie
7. Jakou knihu napsala Božena Němcová?
a) Babička
b) Ferda mravenec
c) Kytice
8. Jak se jmenuje stránka (také mobilní
aplikace), kde můžete publikovat vlastní e
– knihy?
a) instagram
b) wattpad
c) snapchat
1. a, 2. b, 3. b, 4. c, 5. a, 6. c, 7. a, 8. b
Helena Kuthanová, 7. B

Úspěšný florbalový turnaj v Lounech
Dne 16. 12. 2014 se konal florbalový turnaj ve Sportovní hale Louny. Zúčastnila
se vybraná družstva z okolních škol – cca 9 týmů – včetně naší školy.
Za naši školu bojovali tito hráči pod
vedením pana učitele Václava Suchého:
Marek Zlatohlávek, Míra a Jirka
Sukovi, Michal Salač, Jára Kovařík,
Filip Edelman, Saša Beneš, Ruda
Šereš, Radek Doskočil, Míra Hotový a
Petr Roháč.
První zápas sehrála naše škola a
zabodovala. Druhý zápas jsme hráli s
Gymnáziem Václava Hlavatého Louny. Zápas byl velice napínavý. Scházela asi
1 minuta do konce a skóre bylo stále vyrovnané, když náš spoluhráč a bojovník
Ruda dal tzv. „šibenici“ a rozhodující gól.
Opět jsme netrpělivě očekávali další zápasy a doufali jsme, že vyhrajeme, neboť
po veškerých výsledcích jsme již hráli o postup. Bohužel rozhodující zápas proti
„Přemyslovcům“ (4. ZŠ Louny) jsme prohráli 5:1. Tím přišlo malé zklamání, ale
další boj nastal o druhé postupové místo se školou z Černčic. Tento zápas nás
velice potěšil a již jsme v duchu oslavovali. Ještě jednou jsme se museli utkat s
„Přemyslovci“. První gól jsme uhráli my, po minutě naše nadšení opadlo gólem
od „Přemyslovců“. Zápas byl opravdu napínavý, protihráč útočil tvrdě na naši
bránu, ale náš brankář Saša Beneš vychytal všechny nelítostné útoky.
Když se blížil konec zápasu, bylo skóre vyrovnané na 2:2. „Přemyslovci“
nelítostně napadali naši branku, ale díky našemu spoluhráči Míru
Hotovému, který silně z poloviny hřiště napřáhl a dal konečný
rozhodující gól, jsme vyhráli. Hokejky radostí létaly do
vzduchu.
Tím jsme postoupili do krajského kola, které se hrálo
v Teplicích 21. ledna. I tam jsme hráli z plných sil a
vybojovali třetí místo v kraji.
Petr Roháč, 8. B

1) Jak se ti líbí ve škole?
Kristinka Suslová: Mně se tady líbí, mám ráda družinu a ráda chodím na hřiště.
Matýsek Kintner: Mně se hodně líbí angličtina a matematika.
Petruška Marešová: Mně se líbí, že můžu ve škole plavat.
Emička Liebscherová: Mně se líbí všechno, protože všechno je tady hezké.
2) Co byste chtěli ve škole zlepšit?
Tobiášek Laouadi: Aby se tu učilo o Sluneční
soustavě.
Adélka Ševčíková: Aby měl
každý pro sebe svoji lavici.
Mireček Hrbek: Záchody.
3) Jaké je tvoje oblíbené jídlo?
Markétka Hrodková:
Buchtičky s krémem.
Vendulka Vontorková:
Rybí prsty s kaší.
Anetka Gabrielová:
Krupicová kaše.
Kristián Karička: Těstoviny s omáčkou.
4) Co byste se chtěli ještě ve škole dovědět?
Tobiášek Laouadi: Jak se vyrábí letadla.
Emička Liebscherová: Jak řídit auto.
Matýsek Svoboda: Něco o hercích.
Tomášek Komárek: O ptácích.
5) Co myslíš, že z tebe jednou bude?
Viktorka Zemanová: Paní učitelka.
Mireček Hrbek: Policista.
Adélka Ševčíková: Malířka.
Páťa Koleňák: Stavitel jako táta.
Matýsek Kintner: Elektrikář.
Mgr. Eva Bendová

Paní učitelka Kuďousková byla nedávno na exkurzi v
Dánsku v rámci projektu o vzdělání na školách. My jsme s
ní udělali rozhovor, aby se o tomto dozvěděli něco víc i
žáci naší školy.
Co jste v Dánsku vůbec dělala? O co v této exkurzi šlo?
Naše škola se od února 2014 zapojila do projektu „Informace bez legrace“ v
rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na území
Ústeckého kraje. Cílem bylo vytvořit síť kariérových a výchovných poradců na
základních školách v Ústeckém kraji, kteří si budou vyměňovat informace
týkající se kariérového poradenství, volby povolání, adekvátního směřování žáků
na vhodné obory a typy škol. Kromě exkurzí pořádaných pro žáky 8. a 9. tříd do
různých společností byla také součástí projektu zahraniční stáž v Dánském
království. Podstatou bylo seznámit se s dánským vzdělávacím systémem.
Během pobytu jsem navštívila všechny vzdělávací stupně a především mě
nejvíce zajímala práce v oblasti dánského poradenského centra pro děti a mládež.
Jaký je rozdíl mezi vzděláváním v ČR a v Dánsku?
V Dánsku je vzdělávání do 25 let hrazeno státem a cílem je, aby 95% populace
pokračovalo v dalším vzdělávání buď v oblasti obecné vyšší nebo odborné
střední školy. Domnívám se, že studenti, ale především jejich rodiče, přistupují
v Dánsku ke vzdělání mnohem zodpovědněji než u nás.
Líbilo se vám v Dánsku? Chtěla byste se tam vrátit?
Líbilo se mi tam velice a určitě bych se tam ještě chtěla vrátit. Prohlédnout si
také některé historické památky, na které nebyl vůbec čas. Lidé v této zemi byli
velice příjemní a milí a cítili jsme se zde všichni velice dobře.
Myslím si, že tento projekt a zahraniční stáž pomůže při směřování žáků na
vhodné obory a typy škol. Chtěla bych poděkovat nejen autorům projektu a jejich
realizátorům AC Education s.r.o. v Mostě, ale také vedení školy a kolegům, kteří
mi tuto cestu umožnili.
ptala se Helena Kuthanová, 7. B

Výtvarné práce našich žáků

Adéla Stanková, 5. B

Pavlína Křepčíková, 7. A

Kateřina Zahrádková, 4. A

Marie Nováková, 3. B
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