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Tento rok byl velice bohatý na události a zažili jsme toho  
spoustu, třeba vybírání si třídních triček nebo vystupování na 
akademii, zkrátka jsme prováděli spoustu vylomenin. Jako nej-

spíše každá 9.třída jsme se tento poslední rok tak trochu 
flákali. Získali jsme tu nejlepší a nejmilejší učitelku a za tu 
jsme moc rádi. Hráli jsme si na vojáky, princezny, tajné agen-
ty, ale teď už jsme asi rozumnější a už si tolik nehrajeme, 
teda jen někteří. Naše společné zážitky zestárnou společně 

s námi. 
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Atletický čtyřboj
Dne 12. září proběhl at-

letický čtyřboj na měst-
ském stadiónu v Ústí nad 
Labem. Naše škola, jak je 
již zvykem, se opět zúčast-
nila této akce. Žáci šesté 
a sedmé třídy se umísti-
li na osmém místě a chlap-
ci osmé a deváté třídy na 
šestém místě. Zúčastni-
la se také děvčata šesté a 
sedmé třídy, které skonči-

la na jedenáctém místě. A 
slečny z osmičky a devít-
ky se umístily na 10. mís-
tě. Filip Štrejl nás úspěš-
ně reprezentoval a byl vy-
hlášen nejlepším čtyřboja-
řem. Naši žáci úspěšně do-
končili závod a doufáme, 
že příští rok budou ještě 
lepší.

A. Macková , A. Volejniková, 
T. Buňa

23. října se žáci osmé a devá-
té třídy zúčastnili přednášky o an-
tikoncepci a sexuálním životě v 
bývalém kině Hraničář. V jejím 
průběhu jsme se dozvěděli o po-
hlavních chorobách, kterých je na 
světě až 300. Dále jsme byli obo-
haceni o nové informace ohledně 
antikoncepci (hormonální a nehor-
monální). A také jsme dozvěděli 
něco málo o těhotenství. 

Přednáška, která trvala jednu a 
půl hodiny, byla poučná a do bu-
doucna rozhodně velmi užitečná. 

A. Macková, A. Volejníková

Přednáška o 
antikoncepoci
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20. září 2013 nás přijeli 
navštívit hudebníci z Karlo-
vých Varů Milan a Josef.

Ti nám představili blues a 
významné zpěváky jako na-
příklad Big Joe Williamse a 
další. 

Následoval hudební styl 
reggae, který vznikl spoje-
ním ska s rocksteady. Ty-
pickým představitelem byl 
Bob Marley a v Čechách 
skupina Švihadlo. 

Známými představite-
li popu jsou např.  Micha-
el Jackson, Madonna  a sku-
pina ABBA. Tento hudební 
styl u nás  zastupují Karel 
Gott, Lucie Bílá a Lucie Von-
dráčková. 

Nakonec nám představi-
li hip hop, který vznikl ve 
Spojených státech americ-
kých. Známými představite-
li jsou např. Eminem, u nás 
skupina Chaozz. 

Nakonec nám muzikanti 

Hudební vystoupení

zahráli jejich vlastní píseň 
s názvem „Marie“ a tím 
ukončili představení.

Naše hodnocení:
Vystoupení bylo zábavné a na-

učné. Ale bylo až moc dlouhé a 
menší dětí to ke konci přestáva-
lo bavit.

A. Macková, A. Volejníková
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Dne 1. listopadu  2013 
nám přijeli nahrát škol-
ní hymnu Michaela Dlouhá 
a Tomáš Marek. Za necelé 
tři hodiny jsme toho stih-
li hodně. Nejenže nám řekli 
spoustu informací, jako na-
příklad, že se jedno CD na-
hrává až jeden rok, ale vy-
zkoušeli jsme si i čtyři zvu-
kové efekty, jako je „ozvě-
na“, „echo“, „starý hlas“ a 

Text:
ZAČÁTEK ZÁŘÍ- ŠKOLA VOLÁ 
NÁS
DO CHABAŘOVIC VRACÍME SE 
ZAS A ZAS
MY JSME PRVNÍ ŠKOLA V KRAJI
KDE SI ČESKY POVÍDALI.

O PŘESTÁVKÁCH ZÁBAVA
O HODINÁCH VELKÁ NÁMAHA
MY JSME PROSTĚ SPRÁVNÁ 
PARTA
KTERÁ S PŘÍRODOU JE SPJATA 

REFRÉN:
V NAŠEM ZNAKU MOUDRÁ SOVA 
JE... JE.. JE
V CELÉ ŠKOLE SMÍCH NÁM PA-
NUJE.. JE.. JE
MY JSME PROSTĚ NEJLEPŠÍ
SOVU MÁME NEJHEZČÍ 
SKVĚLÝ TÝM TU TVOŘÍME
MOUDRÉ SOVĚ VĚŘÍME!!!

NÁŠ VELKÝ TALENT UKÁŽEME
NA AKADEMII TO JASNĚ ROZJE-
DEME 
PŘÍPRAVKA, FLORBÁLEK A TA-
NEČNÍ
TADY FAKT NENÍ NÁLADA SMU-
TEČNÍ

VZESTUPY A PÁDY PROŽÍVÁME 
RUKU V RUCE PRVNÍ LÁSKY ZA-
ŽÍVÁME 
PŘIZNAT SE, ALE MUSÍME
ŽE NA ČERVEN SE TĚŠÍME!!!

„šmoulí hlas“. Poté jsme 
si nahráli svoji originální 
hymnu. Nejdříve po částech 
proběhla zvuková zkouš-
ka, aby byl výsledek co nej-
lepší, a potom se nahrávalo 
„naostro“.

Byla to skvělá zkušenost 
a už se těšíme, až nám zpra-
covanou skladbu pošlou.

     A. Volejniková, A. Macková

Školní hymna
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Ve středu 27.11.2013 
jsme se my, žáci 9. třídy, a 
žáci 5. třídy vydali směrem 
do Teplic. Zde jsme byli se-
známeni s hvězdnou sou-
stavou a s prací ve hvěz-
dárně. 

Na přednášky se větši-

Návštěva planetária a hvězdárny

nou jezdí vzdělávat a odpo-
činout od školy, ale po této 
akci jsme byli vyčerpáni 
více než po šesti namáha-
vých hodinách v naší milo-
vané škole, protože jsme si 
zpestřili cestu z hvězdárny 
během zpět k autobusu.

 Tento den byl velmi po-
učný a doufejme, že to, co 
jsme se dozvěděli, vydrží 
v našich hlavách delší dobu 
než klasické učivo.

V. Müller
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Dne 5.12. v naší škole 
byla Mikulášská. Pár žáků z 
9. třídy se převléklo za Mi-
kuláše, anděla a čerta. 

Ráno jsme od paní učitel-
ky Urieové dostali kostýmy, 
omalovánky pro bystré děti 
a čokoládové adventní ka-

Mikuláš

lendáře pro všechny žáky. 
Pro některé jsme měli po-
chvalné kartičky od pí uč. 
Láskové za to, že přinesli 
krmivo pro zvířata do útul-
ku. Když jsme byli připra-
veni, mohli jsme vyrazit. 
Začali jsme u předškoláků 

a skončili v naší devítce. 
Někteří odvážlivci šli 

s čerty do „pekla“, ale na-
šli se i tací, kteří neudrželi 
slzy. Ale i tak jsme se všich-
ni skvěle bavili.

A. Macková, F. Štrejl



 ČASOPIS
DEVÍTKA

2013/2014

9

7

Živý betlém

Žáci deváté třídy spo-
lečně s paní učitelkou Lás-
kovou vymysleli pro děti 
z prvního stupně vystou-
pení,  „živý betlém”. Bylo 
předvedeno poslední den 
před Vánocemi, aby dětem 
přineslo nějaké poznatky, 
ale také trochu té legrace. 

Pocity žáků deváté tří-

dy byly smíšené, ale všich-
ni se shodli že to byla velmi 
povedená akce.  i když v ně-
kterých třídách to nebylo 
tak záživné. 

Třída pí uč. Urieové na 
oplátku zazpívala naši škol-
ní hymnu i jiné vánoční ko-
ledy a společně si těch pat-
náct minut velmi užili.

Velké poděkování patří paní uči-
telce Eleně Urieové která na tuto 
akci zapůjčila kostýmy a byla nám 
velkou oporou a také A. Mackové, 

V. Müllerovi, F.  Štrejlovi, P. Proš-
kové, L. Filkové, K. Krejčové a B. Vo-
lejníkové za realizaci projektu.

V. Müller, F. Štrejl
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Dobrý den. Jak dlouho vám trvala 
příprava turnaje? 
Dobrý den. Příprava turnaje trvá tak 
týden (plus minus), podle toho, jakou 
očekáváme účast, takže 5-7 dní.
Kolik žáků se zúčastnilo? 
Turnaje pro druhý stupeň se zúčastni-
lo sedmnáct žáků z šesté, sedmé, osmé 
a deváté třídy a turnaje pro první stu-
peň se účastnilo méně žáků, těch bylo 
osm.
Kolik turnajů se konalo v ZŠ Chaba-
řovice za tu dobu, co tu jste?
Po dobu mého účinkování na naší vaší 
škole se ve stolním tenisu konaly čty-
ři turnaje a doufáme, že další ještě bu-
dou.
Co vás přimělo k realizaci dalšího 
turnaje? 
V první řadě to, že chceme, aby žáci 
hráli, aby sportovali. Stolní tenis je ne-
násilná forma pohybu a doufáme, že 
některé z nich baví a bude bavit dál.
Jak tento turnaj probíhal?
Probíhal výborně, žáci a žákyně hrá-

Rozhovor s panem učitelem 
Kepičem - turnaj ve stolním tenisu



 ČASOPIS
DEVÍTKA

2013/2014

9

9

Dne 16.1. 2014 se devátá tří-
da v čele s panem učitelem Mo-
rávkem vypravila na Střední ško-
lu obchodu, řemesel a služeb v 
Ústí nad Labem. Hned po pří-
chodu nás zavedli do kuchy-
ně a tam  pro nás bylo připrave-
né jídlo, které nám sami uvařili. 
Během „hostiny“ nám vyprávě-
li jak to u nich chodí a snažili se 
nás zlákat na jejich velkou školu, 
například tím, že mají jako jedi-

Exkurze do SŠ obchodní, 
řemesel a služeb

ná škola v Ústí nad Labem svůj 
vlastní autobus. Mají tam zají-
mavé obory jako je číšník, ku-
chař, gastronom. 

Celá exkurze, byla velice za-
jímavá a při cestě domů nám sr-
dečně oznámil jakýsi elánem na-
bitý muž, že osud tohoto státu 
je v našich rukou, čehož jsme si 
samozřejmě vědomi. 

Volejniková, Macková 

li do vyčerpání.Hráli 
vlastně systémem pavouk a 
finálová skupina, která byla 
pak složena z prvních třech 
nejlepších, tam byli chlap-
ci, kteří si zahráli o první, 
o druhé a o třetí místo ve 
skupině. 
Jaký byl jeho cíl?
Sport, radost, zábava.
Zahrál jste si také?
Ano, a pan školník mě po-
razil.
Jak hodnotíte tuto akci?
Akci hodnotím výborně a 
doufám, že budou další, a 
ne jenom turnaje ve stol-
ním tenisu. 
A poslední otázka.  Jak 
vám jde stolní tenis?
Jde mi výborně, ale na naší 
škole jsou někteří žáci, 
kteří by mě porazili.
Děkujeme a nashleda-
nou. 

F. Štrejl, M. Levinský
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Rozhovor s Pavlem Ouředníkem
Ahoj, jak sejmenuješ a ko-
lik ti je?
Čau, jmenuju se Pavel Ou-
ředník a je mi 13 let.
Co děláš za sport?
Dělám plavání.
V jakém klubu plaveš a 
jak se jmenuje tvůj tre-
nér?
Plavu za MPKÚ -  Městský 
plavecký klub Ústí nad La-
bem a můj trenér se jmenu-
je Milan Brigadoj.
Myslíš, že je to dobrý tre-
nér, a jsi s ním spokojený?

Ano, je. Jsem s ním spoko-
jený.
Jaký styl plaveš nejčastě-
ji?
Nejčastěji plavu kraul.
Jak často máš trénink?
Každý den a v úterý a ve 
čtvrtek ráno mám ranní.
Jaký je tvůj největší 
úspěch či úspěchy?
Pět  zlatých na olympiádě 
dětí a mládeže a dva české 
rekordy. 
Chtěl by jsi s plaváním 
pokračovat dál?

Chtěl.
Chtěl by jsi se někdy do-
stat na olympiádu?
Ano.
Jaké máš cíle pro tento 
rok?
Pro tento rok asi dostat se 
na mistrovství České 
republiky a zopakovat to, 
co minulý rok, a to bylo pět 
zlatých a jedna stříbrná.
Jak se vypořádáváš s pla-
váním a školou dohroma-
dy?
Normálně, jde to.
Co děláš jinak ve volném 
času?
Nic, nemám čas.
Máš nějakou holku?
Ne, nemám,protože přece 
nemám čas.
Děkujeme za rozhovor a 
přejeme mnoho plavec-
kých i školních úspěchů.
Jojo, děkuju. 

A. Macková, B. Volejniková
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Pro mě je to nejlepší 
předmět ve škole, člověk 
se na něj těší celý týden. 
Děkuji tomu, kdo vymyslel 
to, že v deváté třídě nahra-
dí hudební výchovu. 

Tento předmět nás vy-
učuje starosta města Cha-
bařovic pan Josef Kuse-
bauch. Pro některé žáky 
z devítky je to učiněný te-

ror. Při začátku hodiny 
jsou nervózní a roztřese-
ní, ale když začne hrát pí-
seň od skupiny Bee Gees  
Night Fever, už víme, že se 
musíme seskupit do tvaru 
obdélníku a začít tancovat 
„Horečku sobotní noci“. 
Poté zazní milovaná vě-
ta:„Zadejte si partnerky,“ 
a všichni kluci už běží za 

Ovšem tyto hodiny se nedají 
srovnat s drilem v taneční sku-
pině Mix-Dance, ve které půso-
bím. Zabývá klasickými americ-
kými tanci v řadách (American 
Country Line Dancing). 

svojí vyvolenou. Učíme se 
tance jako např. jive, waltz, 
cha-cha a další. 

V. Müller

Tanečky v deváté třídě
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Škola v přírodě
31. března vycestovali 

žáci ZŠ Chabařovice do Žih-
le na školu v přírodě.

 Po dlouhém čekání na 
autobus nastoupili a odjeli. 
Po příjezdu ke Sklárně vy-
balili věci a šli na oběd. Po 
chutném jídle sotva vyšláp-
li do 3. patra nově zrekon-

struované budovy C a už je 
hnali na výlet. Po dlouhém 
dni byli naprosto vyčerpáni 
a ihned zalehli do postele. 

Několik jedinců si stěžo-
valo na postele a na příliš 
ploché polštáře. 

Takto to chodilo dalších 
šest dní, samé učení, výle-

ty a namáhavé hry. Jedi-
né „klidné“ události byly 
ty, které se konaly v kruhu 
okolo ohně za doprovodu 
kytary. 

Za zmínku stojí též lano-
vé centrum a Laser Game.                                                                                                                   

V. Müller, T. Buňa
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Letos akademie začala 
trochu netradičně, totiž vy-
stoupením 9. třídy a zpě-
vem „školní hymny“. 

Dále jsme viděli spoustu 
tanečních a pěveckých vy-
stoupení proložených krát-
kými reklamami v podá-
ní dramatického kroužku 
pod vedením pí uč. Břehov-

ské Láskové. Další novin-
kou bylo vystoupení speci-
ální třídy  pí uč. Smržové a 
Bělové. Velice nás ohromila 
pí uč. Přikrylová s country 
tancem a dále p. uč. Kepič, 
který se svou 6. třídou na-
cvičil zábavné pohybové vy-
stoupení z příjemného pro-
středí plovárny za doprovo-

du hudby. Akademii zakon-
čili deváťaci se společen-
skými tanci. 

Programem nás pro-
vázeli Vítězslav Müller 
a Kristýna Krejčová. Za 
uspořádání děkujeme pí 
uč. Šafránkové.

A. Macková, T. Buňa

Školní akademie 2014
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Kde se vlastně vzala slova „milu-
ji tě“? Používá je kdekdo, ale myslíte 
si, že všichni doopravdy víme, co tato 
slova znamenají? Proč neexistuje jiná 
věta? Když se dva lidé mají moc rádi, 
říkají si tuto větu, ale dala by se na-
hradit i něčím jiným?

Věta „Miluji tě.“ je i v mnoha cizích 
jazycích a lidé po celé zemi tato slad-
ká slova už určitě někdy vyslovili. 

Myslím si, že je to velice často pou-
žívaná věta, ale také by mě zajímal po-
čet lidí, kteří toto spojení dvou slov 
zašeptal nebo pověděl někomu do 
očí. A kdo z nich to myslel upřímně, 
od srdce? Jakou sílu má těch osm pís-
menek? Co když ta krátká věta zna-
mená „Jsem rád, že tu jsi.“, „Chci tě vi-
dět.“,  „Mám tě moc rád.“? Jsou to slova 
hanby, štěstí či smutku? Těmito osmi 
písmenky může začít něco velkého a 
krásného, ale můžeš jimi také člověku 
velice ublížit. 

Zajímalo by mě, jestli se budou slo-
va „miluji tě“ používat i za padesát let. 
No, nechme se překvapit. 

J. Kůtková

Slova „miluji tě“
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Dobrý den, jak se dnes 
máte? 
Dobře, dobrý den..
Jste psychicky připrave-
ná na pár otázek?
Ano, jsem.
Na jaké vysoké škole jste 
studovala?
Studovala jsem v Ústí nad 
Labem na UJEPu.
Chtěla jste být vždycky 
učitelka, nebo jste měla 
jako dítě jiný sen?
Ne nechtěla jsem být vždy 
učitelka. Chtěla jsem pra-
covat v zoologické zahra-
dě... A to se mi splnilo.
Měla jste nějaké po-
známky, když jste chodi-
la do školy(kolik)? 
Měla jsem poznámky, ale 
už si nepamatuju kolik.
Jakou třídu jste jako 
třídní učitelka měla nej-
raději?
No, já jsem učila jenom 
dvě třídy. A myslím si, že 

každá třída má něco své-
ho a nedá se to nějak od-
lišit.
Stal se vám nějaký tra-
pas za tu dobu co učí-
te(jaký)? 
Ano stal, ale už si to nepa-
matuju.
Jak vycházíte s panem 
učitelem v jednom kabi-
netě?
Dobře, my si tady spolu 
rozumíme.
Kolik cizích jazyků umí-
te? 
Česky a slovensky. A také 
francouzsky.  
Máte doma nějaké maz-
líčky?
Ano, mám hodně mazlíč-
ků a manžela.
Jaký styl hudby máte 
nejraději?
Hmm... Já přímo neprefe-
ruji konkrétní hudbu.. Ale 
to, co nemám ráda, je hea-
vy metal a ty další, co ne-

zní jako hudba.
Máte nějakého oblíbené-
ho zpěváka či zpěvačku?
Zpěváka, no asi Elvise 
Presleyho nebo Ondřeje 
Havelku.
Jaký je Váš oblíbený se-
riál?
Moje oblíbené seriály jsou 
Simpsonovi, Futurama, 
Červený trpaslík ... jo a ješ-
tě mám ráda Sabrinu, mla-
dou čarodějnici. 
A jaké je Vaše oblíbená 
seriálová postava?
V Simpsonových je to Pan 
Krtkovič, ve Futuramě je 
to profesor Farnsworth, 
v Sabrině je to kocour Sai-
lem a v Červeném trpaslí-
ku je to Rimmer.
Co děláte ráda ve volném 
čase?
Třeba pracuji na zahrádce, 
nebo něco vyrábím nebo 
chodím někam na procház-
ky.

Rozhovor s paní učitelkou Láskovou



Stačí Vám na dovolenou 
Čechy, nebo chcete po-
znat jiný kousek světa?
Stačí, ale kdyby mi někdo 
dal peníze, tak klidně poje-
du někam jinam, to by mi 
vůbec nevadilo.
Máte nějaké oblíbené 
místo v ČR?
Ano mám, a to jsou Kytlice.
Kde jste si přála vždycky 
bydlet?
 Ve východních Čechách, u 
Kytlic.

Vyznáváte nějaké nábo-
ženství?
Ne, nevyznávám žádné 
náboženství, jsem ateista.
Máte ráda nějakou spe-
cifickou kuchyni?
Italská kuchyně, ta je dob-
rá, ale českou kuchyni 
mám taky ráda, to je pros-
tě klasika. 
Umíte vařit? 
Ano, umím.
Co vaříte nejraději?
Nejraději vařím takové to

jídlo, jak se všechno nahá-
zí do jednoho hrnce a je to 
hned hotové, ale jinak kla-
sika, omáčka s rýží nebo 
těstovinami nebo třeba 
buchtičky s krémem, ale 
to je moc pracné-, takže 
to si nechávám od někoho 
vždycky uvařit.
Děkujeme za rozhovor a 
přejeme pěkný den. 

A. Macková, B. Volejniková


