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Novinky
Výlet na Milešovku
Dne 15. září jsme jeli na školní výlet. Ráno jsem jako vždy vstával v 5.40. Zkontroloval
jsem si věci a v 6.40 jsem šel na autobus. Nastupoval jsem na zastávce Lipská 1 v 7.10.
Pak jsem se pomalu vydal na hlavní vlakové nádraží, kde jsme měli sraz a byl jsem tam
jako první. Potom přišel jeden můj kamarád a pan učitel Kinšt a chvíli nato přijeli i
ostatní žáci a paní učitelky Burket a Spínová. Byly nás dvě třídy, takže nás bylo opravdu
hodně. Učitelé nás spočítali, koupili jízdenky a potom už jsme jenom nastoupili do žlutého vlaku a jeli jsme. Seděl jsem se dvěma kamarády. Nejdřív jsme si hráli na mobilech,
ale potom jsme si začali povídat. Dvakrát jsme museli přestupovat a nakonec jsme vystoupili ve vesnici Bořislav. Potom jsme šli úzkou pěšinou a chvílemi i po asfaltové cestě,
a když jsme viděli ten kopec, na který jsme měli vyjít, úplně nás to dostalo. Po chvíli jsme
narazili na jabloň a každý jsme si natrhali pár jablek a dali jsme i paní učitelkám. Šli jsme
dál a hráli slovní fotbal. Prošli jsme les a zjistili, že teprve teď začíná skutečný výstup. Asi
v půlce jsme byli všichni mrtví. Když jsme přišli nahoru, první co jsme viděli, byla spousta antén. Po chvíli jsme si šli prohlédnout meteorologickou stanici a dozvěděli jsme se
něco o přístrojích, které tam používají. Potom jsme vyšli na rozhlednu, jenomže na ní
byly také vosy a holky úplně strašně ječely. Po chvíli volného času jsme sešli do Žalan,
odkud jsme jeli zpět na hlavní nádraží. Přestože jsem byl strašně unavený, tak se mi výlet velmi líbil a někdy bych si ho zopakoval.
Dominik Vagner, 7. D

Sblížení 6. A na adaptačním pobytu
Ve dnech 19. a 20. září naše třída 6. A zúčastnila adaptačního pobytu u Kamencového
jezera. Celou třídu ubytovali v jednom velkém pokoji. Na jídlo jsme chodili do restaurace
Tajga. Šli jsme na procházku do Zooparku. Krmili jsme buvoly. Viděli jsme, jak se
tuleňům napouští bazén. Večer jsme všichni na pokoji hráli flašku a společně jsme vymysleli pravidla třídy. Snídani jsme měli hodně dobrou. Před odjezdem jsme šli na hřiště, kde byla legrace. Okolo 13. hodiny se všichni rozešli a přišla 6. C. Moc se nám tam líbilo. Šli bychom tam ještě jednou.
Třida 6. A

Exkurze tam, kam se dostat nechcete
Dne 1. listopadu se třídy 9. B a 9. A účastnily exkurze do Věznice Všehrdy. Před vstupem jsme se museli podrobit bezpečnostní prohlídce. V první části exkurze nám zástupkyně řekla něco o chodu věznice a odsouzených a poté velitel vězeňské služby názorně
ukázal některé donucovací prostředky a spoustu nám o tom řekl, pak přišli dva odsou2

zení, kteří nám řekli, jak a proč se dostali do věznice. Po skončení besedy jsme se rozdělili na skupiny podle tříd a šli jsme na prohlídku do prostor věznice. Nejdříve jsme šli do
,,lepší části věznice“, kde bydleli pracující, a
poté jsme přešli do části ,,horší“, kde to vypadalo už podstatně hůře, protože tam bydleli vězni, kteří byli odsouzeni za závažnější
trestné činy. Po návratu z prohlídky do
hlavní budovy nám byla puštěna krátká prezentace o chodu věznice a tím prohlídka
skončila.
Díky této exkurzi jsme se na sto procent
přesvědčili, že se na takovéhle místo nechceme nikdy dostat.
David Lukačovský, 9. B

Halloween v 5. C
Děti ze třídy 5. C oslavily anglosaský svátek Halloween tradičním způsobem. Převlékly se do strašidelných masek a přinesly si do školy nejrůznější pochutiny – halloweenské
koláčky, čokoládové oči nebo strašidelný cake. V anglickém jazyce si zahrály pohádku
Červená karkulka, kde náležitě dramaticky předvedly jak zlého vlka, tak i dobré bytosti.
Žáci se prošli ve strašidelných maskách celou školou. Soutěžili, kdo z nich toho nejvíc ví
o tajemných bytostech ze světa duchů. Vyprávěli si vlastní strašidelné příběhy. Ve třídě
zapálili vydlabanou dýni a ozdobili svými výtvory zvláštní halloweenský strom. Den, kdy
učení vystřídalo strašení a vyprávění, se jim velmi líbil.
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Jsme nej
Atletický čtyřboj žáků 6.–7. tříd
Každý žák soutěžil ve čtyřech atletických disciplínách: běhu na 60 m, skoku dalekém
nebo vysokém, hodu míčkem a běhu na 600 m (dívky) nebo 800 m (chlapci).
Zúčastnili se: šest chlapců a pět dívek ze šestého a sedmého ročníku: Jindřich Bernas
(6. A), Jan Vosejpka, Marek Daniel Thöma, Adéla Fučíková, Kateřina Kindermannová,
Štěpánka Boučková, Alexie Moravčíková, Bára Benešová (7. A), Ondřej Réz, Ondřej Mach,
Martin Kraml (7. B).
 První místa: Adéla Fučíková (běh 60 m a 600 m), Kateřina Kindermannová (hod
míčkem)
 Druhá místa: Štěpánka Boučková (hod míčkem), Adéla Fučíková (skok daleký)
 Třetí místo: Alexie Moravčíková (hod míčkem)

Okresní kolo atletického čtyřboje








mladší žákyně (6. –7. třída):
1. místo – Adéla Fučíková, Kateřina
Kindermannová, Alexie Moravčíková,
Štěpánka Boučková, Anna Benešová
(7. A)
starší žáci:
4. místo – Leoš Bernard, Ondřej Sušický,
Simon Kršiak (9. A), Jakub Chloupek,
(8. A), Marek Štemberk, Michal Miklovič
(8. C)
starší žákyně
5. místo – Adéla Pěničková (9. C), Tereza Hamerlová, Nela Pokorná (8. A), Anna Tlustá, Andrea Karvánková (8. C),
Markéta Hříchová (8. A)
mladší žáci
8. místo – Jindřich Bernas (6. A), Jan
Vosejpka, Marek Daniel Thöma (7. A),
Martin Kraml, Ondřej Réz, Ondřej Mach
(7. B)

Bronzové v krajském kole
Pětice dívek, Adéla Fučíková, Káťa Kindermannová, Alexie Moravčíková, Anička Benešová a Štěpánka Boučková (všechny ze 7. A), po vítězství v okresním kole atletického
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čtyřboje nezklamala ani v krajském kole, které se konalo 5. října v Ústí nad Labem. Dívky
přemohly většinu soupeřek i nepřízeň počasí a vybojovaly krásné třetí místo!
Děvčatům gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další
úspěchy ve škole i ve sportu.

Přespolní běh
Kategorie 4.–5. třídy
 Dívky: 3. místo (Fučíková Amálie, Lukešová Adéla, Matzuzzi Sofia, Belekaničová
Markéta, Kloubová Kristýna, Chytrová Antonie)
 Hoši: 3. místo (Kubica Dan, Roman Ondřej, Husák Filip, Horvát Marcel, Pokorný
David)
Kategorie 6.–7. třídy
 Dívky: 2. místo (Fučíková Adéla, Bogárová Anna, Brožová Kateřina, Benešová Anna, Jórová Barbora, Pelcová Veronika)
 Hoši: 5. místo (Vosejpka Jan, Réz Ondřej, Bernas Jindřich)
Kategorie 7.–8. třídy
 Dívky: 5. místo (Hamerlová Tereza, Chytrová Stanislava, Reissová Eliška, Balounová Tereza, Karvánková Andrea, Podrahová Natálie)
 Hoši: 3. místo (Bernard Leoš, Sušický Ondřej, Rasocha Jakub, Štemberk Marek)

Vlastní tvorba
Už je čas na draka (literární práce žáků 7. A)
Drak
Měla jsem draka,
měla jsem ho ráda.
Jednou takhle venku
pouštěla jsem ho po větru.
Vypadal jako žádný jiný,
lidé mi ho záviděli.
On měl tolik mašliček,
že i pes mi ho mohl závidět.
Jednou takhle v dáli objevil se s námi
dráček s diamanty.
Oči krásně zelené,
jako stromy v pralese.
Ústa rudá jako růží květ,
zuby bílé jako mraků pět.
Hana Bělohlávková
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Začátek podzimu

Drakův sen

Fouká vítr, padá listí
koukej, podzim začíná.
Proto děti draky pouští,
slunce se s mlhou prolíná.

Oči má hnědé,
tváře rudé.
Tělo modré,
oči smutné.

Anna Benešová, Petra Řádková,
Bui Thi Thuy Linh

Drak
Drak Podzim už je opět tady,
nevíme si nikdy rady.
Každý kopec přece láká
k pouštění našeho draka.
Elegantně na obloze,
o velký zájem není nouze,
drak se hýbe sem a tam,
když do výše pouštět ho mám,
na cestu mu zamávám.
Když se vítr náhle zvedl,
drak z rukou se mi vytrhl,
už jsem ani nedohlédl,
kampak asi zdrhl?
Příště si větší pozor dám,
abych zase nezůstal sám.
Kateřina Dušánková, Hana Bělohlávková

Můj dráček
Na podzim létají dráčci,
pouštějí je darebáčci.
Holky, kluci říkají, že je to moc prima,
potichu si šeptají, že se blíží zima.
Na nebi není ani mrak,
vznáší se tu jen můj drak.
Krášlí celé nebe,
směje se na mě i tebe.
Jakub Škabrada, Antonín Mrug

Emoce ho nezradily,
za šňůru ho zachytily.
Ze služeb ho propustily,
do větru ho vypustily.
Vítr vál,
život šel dál.
Smutný to byl drak,
zčernal nad ním mrak.
Začalo nad ním pršet,
dráček začal brečet.
Přestal se smutku vzpouzet,
a k realitě se začal probouzet.
Václav Osvald, Daniel Karásek,
Marek Daniel Thӧma, Vojtěch Heuschnider

Dračí kamarád
Dráčku můj, z výšin se na svět koukáš,
vždyť ty se tak máš.
Tvou krásu před očima vidívám,
když večer oči zavírám.
Můj sen se živému nevyrovná.
Ty tolik kamarádů máš
a když s nimi létáš, mraky načechráváš.
Nikdo jiný se ti nepodobá.
Když vítr vane, nastane tvůj čas
a když ne, doma se schováš.
Jednou přijde ta chvíle,
kdy se v mlze ztratíš
a já budu doufat, že se mi vrátíš.
Adéla Fučíková, Marie Bajerová
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Čas podzimu
Poslední drak v letu klesá
mračna stahují se na nebesa
před chvílí nám vítr vál
drak odletěl o kus dál.
Do školy zas děti jdou
povinně a za sebou
začíná už býti zima
ochladilo se nám klima.

V říjnu se pak děti bojí
protože se mračna zatahují
všude zas je jinovatka
děti teď obléká každá matka.
V listopadu šustí listí
shrabují ho na předměstí
ochlazení už je znát
kamna začínají pěkně hřát.
Jan Vosejpka

Zážitek ze Slovenska
Nezapomenu, když jsme jeli na Slovensko, byl pro mě velký zážitek vidět z okna tu
krásu.
Nejkrásnější ale bylo, když jsme přišli do studeného domečku a mohli jsme se zachumlat do peřin teplých, jako kdyby ležely na solárku. Říká se, že zítra má být den lepší
než včera, ale já jsem ho měl ještě o něco lepšejší. Hned první den jsme šli do lesa a neuvěřili byste, co všechno jsme cestou lesem viděli. Nebudu vás tedy napínat. Řeknu vám
to. Kosti, lebky, jezevčí nory, poškrábané stromy, no snad, jako kdyby to udělal medvěd.
Napadlo mě, ale kde by se tu vzal? Večer unavení jsme odpočívali a pak šli na kutě. Další
den nás čekala oslava narozenin souseda. Prostě „cool“ lidová diskotéka. Večer byl příjemně teplý, a když jsme se připravovali spát, táta ještě dokončoval nějakou práci při
otevřeném okně. Vtom se ozval hlasitý řev „brum, brum, brum“. Táta zašeptal: „Pod oknem máme medvěda“. Fakt jsme se báli. Potom jsme šli spát. Já celý vystrašený, že mne
medvěd sežere, jsem nemohl zamhouřit oko.
Další den jsme museli odjet do Čech. Skončily prázdniny. Tak ahoj, Slovensko.
Peter Pješčak, 5, B

Křížový výslech
Dotazník pro paní učitelku Janu Landovou:
Proč jste se stala učitelkou?
Učitelkou jsem chtěla být už na gymnáziu, ale později jsem trochu přehodnotila své
plány a zkusila to jinudy. Své „učitelkovské“ úmysly jsem považovala již za minulost, ale
život mě malinko překvapil a nastoupila jsem na tuto školu.
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Jaký jste vystudovala obor na Pedagogické fakultě?
Na pedagogické fakultě žádný. Vystudovala jsem Humanitní vědy, Evropská kulturní
studia a Historické vědy na fakultě filozofické.
Co Vás na této práci baví a co naopak?
Baví mě být v kontaktu s dětmi, které se chtějí učit, mají zájem rozvíjet své schopnosti
a dovednosti, ptají se a zajímají se o probíraná témata v širším kontextu, než v jakém je
nabízí učebnice a osnovy. A naopak, jestliže žáci nejeví zájem a hlavně ani ochotu se něco
dozvědět, je dost náročné snažit se je nějak motivovat.
Jaký byl Váš oblíbený předmět ve škole?
Měla jsem školu ráda, takže skoro všechny. Od češtiny a literatury, přes dějepis a zeměpis po cizí jazyky. Příliš jsem nefandila matematice, která mi s výjimkou několika zajímavých témat, jako byla například planimetrie, nepřipadala příliš lákavá.
Pocházíte z Chomutova?
Ano, v Chomutově jsem vyrostla a po studiích se sem opět vrátila.
Co děláte ráda ve svém volném čase?
Ráda čtu, dobré knížce se skoro nic nevyrovná. Kromě toho moc ráda koukám na filmy, seriály, hraju hry. V létě mě pak láká kolo a v zimě lyže.
Obdivujete nějakého člověka a proč?
Obdivuji spoustu lidí a popsat všechny důvody by vydalo přinejmenším na esej, ale
zkusím být stručná. Profesora Budila, protože to je výjimečný odborník a zároveň skvělý
učitel a vypravěč. Profesora Tolkiena, protože vytvořil naprosto dokonalý svět, který
musí zaujmout snad každého.

3V (Viděno více vočima)
Lesná
Cesta na Lesnou byla krátká a počasí nám přálo. Sice byla ráno mlha, ale ta se rozplynula a bylo teplo. Celou třídu ohromila nádherná krajina a horský čerstvý vzduch. Po
příjezdu do tohoto hezkého areálu jsme se seznámili s velice příjemnou majitelkou, která nás přivítala a dala nám list s místy, na nichž byly úkoly, které jsme pak do papíru vypracovali, což bylo velice zajímavé a ke konci i poučné. A na konci jsme se najedli v místní restauraci, kde velice dobře vaří.
Tomáš Mertin, 9. B

Dne 27. 9. jsme se zúčastnili vzdělávací exkurze v rekreačním areálu Lesná. Tento
program se týkal společnosti ČEZ a poznávání přírody a okolí Lesné. Byli jsme rozděleni
do skupin po čtyřech a dostali jsme do rukou vysílačky, tablety a pracovní listy a byli
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jsme vysláni do jednotlivých bodů na GPS. Nad touto aktivitou jsme strávili celé dopoledne a díky tomu jsme se podívali např. do Krušnohorského muzea, nebo k hranicím
s Německem. Poté nás čekal výborný oběd v podobě rizota v jejich místní restauraci. Po
obědě jsme se vydali po stopách předmětů z 2. světové války s detektory kovu a příslušným vybavením. Skoro nikdo nic nenašel, ale i tak se nám to všem moc líbilo a byla to
pro nás nová zkušenost. Tento jednodenní pobyt byl pro všechny velmi přínosný a všem
se nám moc líbil. Líbilo se nám tam dokonce natolik, že jsme se všichni shodli, že bychom
se tam letos ještě mohli vrátit třeba na ŠVP. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří
nám tento jednodenní pobyt poskytli. Děkujeme, třída 9. B
Aneta a Eliška Hyksovy, Tomáš Uhlík, Vojtěch Lucák, 9. B

27. září jsme se zúčastnili vzdělávací exkurze v rekreačním areálu na Lesné. Program
se týkal hlavně společnosti ČEZ. Nejprve jsme vyplnili nějaké papíry ohledně společnosti
ČEZ. Poté jsme obdrželi GPS, vysílačku, papír s úkoly a tablet na vyfocení stanovišť
s úkoly. Po areálu jsme chodili sami po skupinkách, které byly složené ze čtyř členů cca
2–3 hodiny. Ve 12 hodin jsme šli na dobrý oběd do Hotelu na Lesné. Po obědě jsme měli
na výběr mezi prohlídkou Krušnohorského muzea a hledáním různých předmětů detektory kovu. Většina chtěla jít hledat. Nikdo nic nenašel, až na jednu skupinu, která našla
nějaké staré střepy porcelánu. Na hledání jsme bohužel měli jen půl hodiny. Výlet se
nám všem moc líbil, škoda jen, že jsme tam byli tak krátkou dobu. Určitě se chceme na
Lesnou ještě vrátit.
Tereza Potrebuješová, 9. B

Měli jsme možnost v rámci vyučování navštívit Lesnou. Měli jsme naplánovaný program, rozdělili jsme se do čtyř skupin a plnili zadané úkoly. K dispozici jsme měli GPS,
tablety na zaznamenávání fotek, papír s úkoly a vysílačky. Tyto úkoly jsme plnili asi 2–3
hodiny. Oběd jsme měli zařízený v restauraci, která patřila paní, se kterou jsme vyplňovali úkoly. Po splnění zadaných úkolů jsme si mohli vybrat mezi prohlídkou Muzea nebo
mezi hledání věcí pomocí detektoru kovů (většina si vybrala detektory). Jelikož před
námi hledala různé kovové věci spousta dětí, museli jsme jít hluboko do lesa, ale vidět
jsme museli na střechu hotelu, abychom se neztratili. Adam Koprna, Kuba Rasocha, Vojtěch Lucák, Lukáš Vorel a Tomáš Toms nejspíš našli tank, který tam museli nechat, našli
také úlomky džbánu a talíře. Tahle skupina byla jediná, která našla něco použitelného.
Moc se nám tam líbilo a rádi bychom se tam společně vrátili.
Klára Koševijová, Eliška Veselá, Adam Koprna, Šarlota Horváthová a Kuba Rasocha

Neobyčejný zážitek 6. A. v aqaparku
Ahoj, jsme 6. A. a chceme vám dát vědět o výletu v aquaparku. Byli jsme tam v pátek
7. října a bylo nás sedmnáct. Šli jsme pěšky a v dešti až na Vinohrady s učitelkami Dagmar Nahodilovou, naší třídní učitelkou, a Kateřinou Burket ze 7. A. Užili jsme si mnoho
legrace a zábavy. Nejlepší bylo, když jsme jeli tajně tři v tobogánu. Bylo to moc fajn. A
těšíme se, až tam půjdeme znovu a všichni. A přejeme si, aby nepršelo.
Klára Prošková, 6. A
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