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 Dne 7.10.2015 jsme se zúčastni-
li soutěže v SVK Ústí nad Labem. 
Jednalo se o vyhledávání v knihách, 
v různých částech knihovny. Soutě-
žilo pět různých škol v pěti disciplí-
nách, které pro nás připravili pořada-
telé soutěže. Konkrétně soutěžili za 
naši třídu Jana Dobýšková, Míša Pe-
tříčková, Vojta Kraus, Adam Henzl a 
Martin Vanžura. Zbytek naší třídy se 
snažil přispět nějakými body. Vybra-
ní žáci vyhledávali knihy, názvy 

knih a články. My ostatní jsme za 
dodatečné body skládali puzzle, hráli 
scrabble a stavěli domino z knih. 

Po absolvování všech disciplín 
jsme se přemístili do vstupní haly, 
kde jsme dostali občerstvení. Pak 
zhruba po půl hodině jsme se sešli na 
vyhlášení. Po celodenním úsilí jsme 
skončili na pátém místě.

Lucie Bobeková
Kristýna Novotná

Soutěž v SVK Ústí nad Labem
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Společenský tanec a chování
Žákům deváté třídy tento rok oz-
vláštnil předmět zvaný  Společenský 
tanec a chování. Učíme se zde, jak se 
chovat ve společnosti, a společenské 
tance. Tento předmět nás učí pan sta-
rosta Josef Kusebauch. Poznali jsme  
již mnoho tanců: blues, waltz, jive, 
polku, cha-chu,  „Horečku sobotní 
noci” . Nejhorší je dámská a pánská 
volenka. Chlapci se bojí, že zůstanou 
sami, a dívky, že skončí s někým, 
koho si nepřály. Někteří už našli své-

ho tanečního patnera nebo partnerku, 
ale někteří stále hledají. K tomuto 
předmětu máme zatím kladný vztah. 
Na konci školního roku nás čeká vy-
stoupení na školní akademii.

Lucie Bobeková
Kristýna Novotná
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Exkurze za pravěkem
Dne 4. prosince jsme se u nás 

uskutečnila Exkurze za   pravěkem. 
Akce se  konala v naší tělocvičně. 
Přednášela nám moc milá paní, kte-
rá nás zahrnovala spoustou informa-
cí. K vidění zde byli rekvizity pra-
věkých zvířat, pravěký člověk, jeho 
obydlí a zbraně. Mohli jsme si do-
konce vyrobit vlastní obuv z kůže-
nebo si utlouct vlastní mouku. Na-
konec jsme pomáhali sklidit rekvizi-
ty a modely.

Adam Henzl
Kája Dao
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Mikulášská nadílka
Dne 4.12.2015 se žáci  a žákyně 

9. třídy opět vypravili po třídách 1. 
stupně převlečeni za čerty, Mikulá-
še a anděly. 

Ráno se všichni sešli ve školním 
klubu. Hned po začátku první ho-
diny jsme začali chodit po třídách. 
Nejprve šli čerti strašit a poté vešel 
Mikuláš s anděly.

  Za to, že děti nadělily potřeb-
né věci zvířátkům do útulku, dosta-
ly od Mikuláše nadílku. Ještě chvíli 
jsme si s dětmi povídali a poté jsme 
se vydali do jiných tříd. Celé akce se 
neúčastnila jen „kouzelná parta“, ale 
také pomocníci, kteří odnášeli věci 

pro zvířátka ven ze tříd a dále do ur-
čené místnosti. 

  Akce proběhla úspěšně. Děti i 
účinkující se pobavili. Zanedlouho 
po odchodu z 2. třídy začaly děti zlo-
bit, a proto jsme tuto třídu museli na-
vštívit znovu. Naši čerti byli tak děsi-
ví, že některé děti začaly strachy bre-
čet. Jinak byli všichni velice stateční. 

Petra Nováková
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Turnaj ve stolním tenisu
Dne 17.12. se uskutečnil turnaj ve 

stolním tenisu. Účastnilo se 18 žáků 
z osmých a devátých tříd. Hrálo se 
na dvou stolech. Samozřejmě ne-
směli chybět ani fanoušci, kteří po 
celý průběh turnaje fandili. Hráči 
ukázali chvályhodné sportovní cho-
vání. Po celý turnaj panovala klidná 
atmosféra. Nakonec vyhrát nemohou 
všichni.

 Tentokrát se to povedlo v katego-
rii dívek Vanesse Tomaškové -  1. 
místo, Míše Tiché -  2. místo a Klár-
ce Tvrdíkové -  3. místo. V kategorii  

Beseda o finanční gramotnosti

chlapců: 1. místo- Martin Vanžura, 2. 
místo- Jára Kugler a 3. místo-  Pavel 
Ouředník. Zvláštní poděkování si za-
slouží pan učitel Roman Kepič za or-
ganizaci akce. Děkujeme!

Dne 16.12. se uskutečnila bese-
da, kterou pořádala čtyřčlenná sku-
pina exekutorů, z nihž byla jedna 
paní soudní exekutorka , která nám 
dokonce půjčila svůj odznak s evi-
denčním číslem, kterým se proka-
zuje. Dále dostala naše škola pří-

spěvek 25000 Kč na rozvoj  finanční 
gramotnosti. Celá beseda byla o tom, 
jak se nedostat do finanční tísně, aby-
chom se nemuseli setkat s exekuto-
rem. Dále o tom, jak jejich práce fun-
guje. 

Prezentace nás zaujala. A doufáme, 
že se nikdo z nás nedostane do dlu-
hové spirály a nezajde to tak daleko, 
aby nás exekutor musel navštívit.

Kristýna Novotná

Petra Nováková
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Síla lidskosti
18.12. vyrazil celý druhý stupeň 

do domu kultury v Ústí Nad Labem, 
aby zhlédl dokument o Nicholasovi 
Wintonovi, který zachránil ve 2. svě-
tové válce přes 600 židovských dětí. 
Dokument se všem líbil a někteří z 
nás dokonce ronili slzy.  Celé to bylo 
moc hezky zorganizované, včetně 
komunikace mezi žáky a pořadateli. 

Myslím, že si všichni budou vážit 
času stráveného se svými rodinami.

Kristýna Novotná

Zápis dětí do 1. tříd
Dne 15.1.2016 se uskutečnil zápis-

dětí do prvních tříd. 
Celý zápis se dělil na několik částí. 

Na každém stanovišti děti uplatňova-
ly jiné dovednosti. 

Letos se snažila celý zápis ozvlášt-
nit paní zástupkyně D. Brožová, a 
proto se žáci osmých a devátého roč-
níku převlékli do kostýmů a pomáha-
li učitelům. Většině dětí se zápis lí-
bil, a to díky kostýmům, které vše-
chen strach u dětí odbouraly.

Kristýna Novotná

Zdroj obrázku : https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi-
le:Winton_Nicholas_4637.jpg
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Bruslení v Povrlech
Dne 12. 2. 2016 jsme se účastnili 

spolu s druhou třídou bruslení v Po-
vrlech.  Všichni si našli nějakou zá-
bavu, kluci hráli hokej, dívky se po-
koušely  krasobruslit. Po zhruba ho-
dině se nás ujal pan učitel R. Ke-

Úřad práce
Dne 7.1. 2016 jsme se místo od-

poledního vyučování vydali na úřad 
práce do Ústí nad Labem. Tam nám 
bylo přednášeno o míře nezaměstna-
nosti v našem kraji. Dále jsme řekli, 
na jaké školy se chystáme přihlásit, a 
jako zpětná vazba nám bylo sděleno, 

pič, který nám ukazoval různé styly 
jízd. Vyzkoušeli jsme brždění, holu-
bičku, sněhuláka, atd. Po dvou hodi-
nách strávených na ledě nás autobus 
odvezl zpět do školy.  Všem se akce 
velmi líbila.

Kristýna Novotná

jakou máme šanci se v daném oboru 
po dokončení školy uplatnit. 

Celá prezentace byla zajímavá, 
spousta z nás se dozvěděla užitečné 
informace do budoucna. 

Kristýna Novotná
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Antikvariát
Dne 9. a 10.2.2016 se o velké pře-

stávce konal projekt  Antikvariát.
Žáci si mohli koupit a nebo vyměnit 
knížky.Ti 
z  1. stup-
ně hlavně 
prodáva-
li a kupo-
vali. Žáci 
2.stupně 
představi-
li aplika-
ce Wattpad 
a iBooks. 
Na aplikaci Wattpad se dají číst a 

Kristýna Novotná

psát různé povídky a knížky jaké-
hokoliv žánru. Na Wattpadu může 

psát kdokoliv.Na-
proti tomu se na 
iBooks dají číst 
elektronické kni-
hy. 

Projekt do-
provázela ukáz-
ka knih ze škol-
ní knihovny kte-
ré nakoupila paní 
učitelka Pelcová.

Kristýna Novotná

Dne 14. 1. 2016 se žáci osmých a 
devátého ročníku vydali na výlet do 
Drážďan. Jako první jsme navštívi-
li kostel Hoffkirche, který nás zaujal 
velice zajímavou historií. Dále jsme 
se pěšky přesouvali po městě až k 
dalšímu kostelu tentokrát Frauen-
kirche). Poté jsme měli namířeno do  
galerie Zwinger, ta byla bohužel z 
důvodu rekonstrukce uzavřena, a tak 
jsme se vydali na prohlídku Hygie-
ne-Musea. Jak jste si již z názvu vy-

Drážďany
vodili, jednalo se o muzeum. To se 
zaměřovalo na různá témata, z nich 
si každý našel nějaké, které ho zauja-
lo.  Jako poslední jsme se před odjez-
dem domů zastavili v supermarketu 
Real, kde jsme si mohli nakoupit. 

Celý výlet se vyvedl a sklidil vel-
ký úspěch. Poděkování patří zejména 
paní učitelce Hrstkové, která celou 
akci zorganizovala.
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Lyžařský výcvik
V lednu se tradičně konal lyžař-

ský výcvik v Belanských Tatrách pro 
žáky 2.stupně. Cesta proběhla hlad-
ce. Následoval přesun autobusem do 
Ždiaru a pěší přesun k penzionu Já-
nošík. Celkové dojmy z lyžařského 
výcviku jsou výborné, žáci se učili 
lyžařským dovednostem, novým po-
hybům a technikám. Cílem 1. druž-
stva bylo zvládnutí techniky základ-
ního lyžování, a to kročného oblou-
ku. 2. družstvo mělo tento oblouk 

Z úst Davida Hnyka : „Začlo to ve vlaku, usnuli jsme. Kkdyž jsme se vzbudili, tak jsme byli už na Slovensku. 
Když jsme se blížili k nádraží, tak jsme se sbalili a vystoupili. Poté jsme jeli SkyBusem do Ždiaru, přesněji do 
penzionu. Šli jsme do pokojů a zjistili jsme, že kluci mají ten nejlepší pokoj, byla tam kuchyně, velká televi-
ze a hlavně vana s masažní tryskou. Druhý den jsme šli na lyže, někteři zjistili, že po dlouhé době zjistili, že 
to neumí, ale po hodině už to šlo. V úterý jsme šli do místní školy. Hráli jsme florbal a vybíjenou s prvním a 
druhým stupněm této ZŠ. Příští den jsme se seznámili s holkama ze Slovenska, s nimi jsme hráli ping pong a 
flašku. A po zbytek zájezdu jsme lyžovali a učili carving a zdokonalovali jsme své dovednosti Cesta zpět pro-
běhla hladce.“ Závěrem : Davidovi se zalíbila slovenská děvčata.

v rámci opakování a žáci se zdoko-
nalovali zejména v oblouku snož-
ném a carvingu. Kromě lyžování se 
naši žáci sešli také s partnerskou ško-
lou ve Ždiaru. V rámci tohoto setkání 
hráli různé hry.

Bohužel se nám letos nevyhnula 
různá zranění, ale to nás neovlivnilo 
a sportovali jsme dále. Všichni žáci i 
učitelé si zájezd moc užili a vrátili se 
spokojeni.

Martin Vanžura
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Strom života
 Ve středu 13. 4. 2016 se sešli žáci 

devátého ročníku s první třídou, aby 
společnými silami zasázeli několik 
stromků. 

V ranních ho-
dinách jsme se 
vydali na Fried-
rich, kde už na 
nás čekaly při-
pravené stro-
mečky. Na mís-
tě si každý de-
váťák vzal pod 
ochranná křídla 
3-4 „kulišáky“- 
děti. Za pomoci lopatek, rýčů a hrá-

Kristýna Novotná

bí se nám povedlo stromy zasadit do 
děr. Myslím si, že celá akce probíha-
la v klidu a věřím, že letošní „strom-

ky života“ 
zakoření 
a obohatí 
krajinu ko-
lem rybní-
ka jako ty 
předešlé.

Dne 8.4. 2016 jsme se vydali na 
exkurzi do Terezína. Ráno jsme se 
sešli na hlavním nádraží, následova-
la cesta vlakem. Po příjezdu jsme se 
museli urychleně přesunout na auto-
busovou zastávku, naštěstí jsme to 
stihli. Když jsme dojeli do Terezína 
a po asi desetiminutové cestě došli 
přímo k památníku, už na nás čeka-
la průvodkyně. Následovala exkurze, 

dlouhá přibližně hodinu a půl. Zde 
jsme se dozvěděli spoustu nových in-
formací. Po exkurzi jsme se přesu-
nuli do kina, které bylo součástí are-
álu. Po zhlédnutí dokumentu, o Te-
rezíně, nás čekala cesta domů. Celá 
akce proběhla bez větších problémů 
a všem se moc líbila.

Kristýna Novotná

Exkurze Terezín
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Akademie
Dne 18. 5. 2016 se uskutečnila již 

devátá školní akademie. Letos jsme 
naší přítomností obohatili program i 
my. Tradič-
ně, jako s 
našimi před-
chůdci, pan 
starosta na-
cvičil čís-
lo, ve kte-
rém jsme 
předved-
li jen zlo-
mek toho, co 
jsme se za 
celý rok na-
učili. 

V letošním roce jsme také zdědili 

další povinnost. Tou bylo moderová-
ní celého večera. Letos se toho ujaly 
dvě dívky, Kristýna Novotná a Míša 

Petříčková, 
která si za-
hrála chlap-
ce. 

Kromě na-
šeho vystou-
pení byla k 
vidění i jiná. 
To, že se di-
váci dob-
ře bavili, po-
tvrdil občas-
ný smích li-

noucí se sálem. Na konci sklidila 
představení velký potlesk. 

My děti ze stanice ZOO
Dne 30. 5. 2016 jsme jeli do Čino-

herního divadla v Ústí nad Labem, 
ale ještě před odjezdem nás čekala 
jedna nepříjemná událost. Tou byla 
kontrolní práce z českého jazyka. To 
nám trochu zkazilo náladu, ale i přes-
to jsme se moc těšili. 

Navštívili jsme ho společně se 
žáky osmých ročníků. Celé předsta-
vení bylo o drogově zavislých lidech. 

Vystoupení bylo celé moc hezky ode-
hrané, a to díky skvělému výkonu 
herců. Dokázali nás totiž velice dob-
ře dostat do děje. O tom, že se nám 
divadlo líbilo, jsme herce přesvědčili 
velkým potleskem.

Kristýna Novotná
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Petra Nováková
Jana Dobýšková

Koncert ZUŠ
Dne 7. 6. 2016 jsme se celá ško-

la zúčastnili představení, které si pro 
nás připravili žáci ZUŠ. Měli jsme 
možnost vidět zajímavá taneční vy-
stoupení, ale i spoustu hudebních ná-
strojů. Koncertu se také účastnili V. 
Fridrichová a K. Pošvicová. Vidě-
li jsme i nějaké bývalé žáky naší ško-
ly, kteří se učí na hudební nástroje. 
Představení bylo velice zajímavé. 

Za tak skvělou akci bychom chtě-
li poděkovat všem pořadatelům, dále 
také všem učitelům, kteří si společně 
se žáky vystoupení připravili. Mys-
lím si, že i příští rok se zúčastníme, 
bohužel už jen jako diváci.

Kristýna Novotná
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Sportovní okénko
Jaký děláš sport ? 
Závodně boxuju.
Kde boxuješ ? 
Za UNISPORT Club.
Co tě baví ve škole ? 
Výtvarka a TV.
Kolik máš za sebou 
zápasů ? 
Asi 40.
Kdy jsi začal boxo-
vat ? 
V roce 2013.
Jaký byl tvůj nejvážnější úraz ? 

Naražené klouby a nos.
Zmrzačil jsi už něko-
ho v ringu ? Ne, ale 
mám na kontě několik 
TKO.
Jaké jsou tvoje největ-
ší úspěchy ? 
3. místo na ME v Rus-
ku, 1. místo na MČR 
školní mládeže, 2. mís-
to na MČR kadetů a 3. 

místo na turnaji Olympijských nadějí 
na Slovensku.

Rozhovor s Mírou Krupou

Okresní kolo ve volejbale 
(chlapci)

Dne 7.4.2016 se vybraní žáci z 8. 
a 9. třídy účastnili okresního kola ve 
volejbale. Z mého pohledu se celko-
vá úroveň této soutěže během dvou 
let zvýšila. Z pouhého přehazování si 
míče na podání se změnila na zápasy, 
u kterých se dokonce párkrát převalí 
míč přes síť. 

Náš tým se bohužel neumístil moc 
dobře, ale nebylo to nejhorší. Zá-
pas proti ZŠ Krásnohorská jsme hrá-
li velmi vyrovnanou hru. V 1. setu  
jsme prohráli, ale v 2. setu jsme jim 
to vrátili. V tiebreaku se přiznal To-
máš Koranda, že byl v síti a násle-

dovně dali finální bod zápasu a vy-
hráli. Ale na druhou stranu se je nut-
né pochválit že naši žáci hráli v du-
chu fair play.

Okresní kolo ve volejbale 
(dívky)

Ve dnech 5. a 6. dubna se žáky-
ně 2. stupně zúčastnily Okresního fi-
nale ve volejbale v Ústí nad Labem 
ve složení M. Hrabánková, J. Dobýš-
ková, V. Rohlíčková, V. Berková, L. 
Panzerová, A. Šrámková, M. Červin-
ková a K. Syroťuková.

Týmy byly rozděleny do dvou sku-
pin. My jsme byly zařazeny do sku-
piny A. Naše soupeřky byly ze zá-
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Lucie Bobeková

Jako každý rok se vybraní žáci zú-
častnili atletických závodů v Ústí nad 
Labem. Dne 11. května se uskutečnil 
závod pro 6. a 7. třídu. V této katego-
rii se nám moc nedařilo – chlapci zí-
sakli 9. a dívky 11. místo. Ale indivi-
dulálních disciplínách se nám vedlo 
o dost lépe. J. Ouředník (6. B) ovlá-
dl soutěž v hodu míčkem (58,50 m) 
a odnesl si zlatou medaili. V. Kršnák 
(7.tř) potvrdil roli výborného běžce 
a ve sprintu  (60 m) si doběhl časem 
8,36 s pro skvělé 2. místo. Ve skoku 
dalekém děvčat obsadila 2. místo vý-
konem 404 cm žákyně 6. B Michaela 
Orságová.

O den později soutěžili chlapci a 

T. Koranda, J. Dobýšková

děvčata z 8. a 9. ročníku. Těm se v 
individuálních disciplínách nedařilo 
tak jako jejich mladším spolužákům, 
ale v součtu výsledků jednotlivých 
závodníků dopadli lépe. 

Celkově obsadily dívky 10. místo a 
chlapci skončili na krásném 5. místě.

Pohár rozhlasu

Sportovní okénko
kladních škol ZŠ Mírová a Mojžíř. 

První zápas byl se ZŠ Mírovou. 
Vyhrály jsme ve dvou setech v po-
měru míčů 54:44. V druhém zápa-
su jsme si moc věřily, až jsme pro-
hrály se ZŠ Mojžíř 1:2 na sety. Mys-
lely jsme si, že po tomto zápase bu-
deme třetí a nepostoupíme. Nakonec 
nás ohlásili na 1. místě a my se už tě-
šily, ale také zároveň bály toho, kdo 
postoupil ze skupiny B. Ze skupiny A 
postoupily hráčky ze ZŠ Chabařovi-

ce a Mojžíř. Ze skupiny B postoupi-
ly ZŠ Vodojem a ZŠ Elišky Krásno-
horksé. V tomto zápase jsme prohrá-
ly 1:2 na sety. Poté nás čekal boj o 
3. místo opět se ZŠ Mojžíř. Do toho-
to zápasu jsme vynaložily veškerou 
naši energii a vyhrály 2:1 na sety. 

Nakonec jsme si odvezly do školy 
pohár za 3. místo v Okresním finále 
ve volejbale.
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Pavel Ouředník – „Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.“                                                             
Lucie Bobeková –  „Doufám, že už tě ta láska přešla.” 

Tomáš Koranda –  „Žiješ? To stačí.”
Viktorie Fridrichová –  „Metal forever! Nehol se do plešky.”

Adam Henzl –  „Život je jak bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.”
Sabina Mattauchová –  „Doufám, že už jsi byla v Sydney! ”

Anh Dao Viet – „Tak co? Jak se máš?”
Michaela Petříčková –  „Doufám, že jsi za katedrou!”

Daniel Slovák –  „Paprika.”
Kristýna Novotná –  „Doufám, že žiješ naplno.”

Jakub Riedel –  „Nenech se rozhodit.”
Petra Nováková –  „Doufám, že jsi už dostala rozum.”

Martin Vanžura –  „Nepřemýšlím o budoucnosti, dokud nenastane.”
Michaela Tichá –  „Doufám, že jsi dodělala školu.”

Vojtěch Kraus –  „Jak si užíváš lamborghini?”
Jana Dobýšková –  „Doufám, že ses stala policistkou.”

Martin Nemeš –  „Proč jsem se neučil?”
Kristýna Pošvicová –  „Anime!”

Vít Špaček –  „Doufám, že jsi šťastný.”
Monika Hrabánková - „To je jedno.“

David Hnyk –  „Doufám, že jsi ještě s Verčou!”
Marie Štaubertová - „Nikdy nic neodkládej na později!“

Miroslav Krupa - „Boxuj, dokud žiješ!“

Vzkaz našim budoucím „já”


