
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Zprávy z naší školy … číslo 7 únor-březen 2015 

www.facebook.cz 

Tato akce je pro naši školu tradicí, každoročně se devátá třída vydává na výlet do pevnosti Terezín.Výlet nám začal z 
rána hned příjemně. Dalo by se totiž říci, že sraz na Lidickém náměstí v 8:20 je vyhovující, už z důvodu brzkých časů 
minulých akcí. Všichni spokojeni a v plném počtu jsme dorazili na už zmíněné Lidické náměstí. Od tud jsme se vydali  k 
západnímu nádraží pod velením naší třídní paní učitelky Zemanové a pana učitele Hauznera.Je nadšeným dobrodruhem 
a jako odvážný jedinec se vydal i s letošní devítkou do Terezína. Na západním nádraží jsme nasedli do vlaku směr 
Litoměřice. Cesta probíhala v klidu a rychle ubíhala. Pan učitel Hauzner mezitím rozdělil žáky do dvojic. Dostaly 
pracovní listy, které je známkovaly, během prohlídky pevnosti Terezín je musely vyplnit. Jakmile jsme přijeli do 
Litoměřic, vyrazili jsme do města Terezín, které leželo nedaleko. První zastávkou v Terezíně bylo židovské muzeum, kde 
jsme zkoukli krátký film a posléze si částečně vyplnili pracovní listy. Další cesta vedla do Malé pevnosti, kde nás čekala 
zhruba hodinová prohlídka.Pan průvodce nám ukázal všechno, co se v pevnosti nacházelo. Já i mí spolužáci jsme toho 
ovšem měli již plné kecky po pár minutách mrznutí na dvoře pevnosti, ale prohlídka se nám i přesto líbila. Ovšem 
nejvíce jsme se těšili, až navštívíme minové chodby pod Terezínem. Cesta byla namáhavá a bez drobných zranění jsme 
se neobešli, ale všichni jsme to ve zdraví přežili. 
 

Někteří se báli do chodeb jít a 
tak i spolu s paní učitelkou 
Zemanovou zůstali na 
povrchu zemském.   Pak jsme 
se vydali pěšky do židovského 
krematoria. Dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavých věcí. Náš 
výlet se blížil ke konci. Všichni 
jsme byli zmrzlí na kost a tak 
jsme se radovali, když jsme 
konečně mohli nastoupit do 
vyhřátého kupé a konečně  se 
vydali po kolejích domů.  
  
Michaela Totová 
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Vyzpovídali jsme Helenu Puršovou mladší 
 
Co byste nám o sobě řekla? 
Jsem hrdá matka a ráda cestuju do teplých krajin s celou 
svou rodinou.  
Co máte a nemáte ráda? 
Mám ráda šití tašek a oblečení na dceru, fantazy filmy, 
dobré jídlo a dobré pití, zvídavé žáky. 
Nemám ráda hrachovou kaši a žáky, kteří se neučí a vyrušují 
v hodině. 
Vaše oblíbená kniha? 
Pilíře země (Ken Follett) 

Kde jste byla nejdál?  
Kanárské ostrovy. 
Proč jste se stala paní učitelkou? 
Protože mě to povolání lákalo a začalo bavit. 
Co se vám na tom to povolání líbí? 
Není jednotvárné.  
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S ostatními redaktory jsme se setkali před budovou deníku Právo. Konferenci jsme 

zahájili společně s novináři redakce. Všichni jsme se postupně představovali. Inspiroval jsem se časopisy co 
redaktoři přinesli hodlám také některé nápady zavést i do našeho školního časopisu, určitě je v dalším vydání 
časopisu poznáte. Vyprávěli nám vše o jejich deníku, postup jak všechny texty píší, fotografie a další úpravy 
procházejí pod rukama personálu deníku. Na to co jsme potřebovali vědět, jsme se mohli zeptat. Po rozhovorech 
nás redaktoři provázeli redakcí s různymi kancelářemi. Dozvěděl jsem se ve kterém programu tvoří noviny. Poté 
jsme se přesunuli do redakce která se nazývá Novinky.cz a je součástí internetové stránky Seznam.cz. Z pražské 
tiskové konference jsem si  odnesl hodně zkušeností a novinek, které použiji ve školním časopisu.  Lukáš Brož
 

                                         
Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké 
části světa. Jsou to svátky jara, které oslavují 
probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. 
Velikonoční zvyky a tradice se lišily vesnici od vesnice a 
dřív probíhaly během velikonočního období, které trvalo 
šest neděl. Jejich úkolem bylo zbavit se všeho starého, 
očistit domácnost i tělo od chorob, připravit se na 
znovuzrození přírody.  

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými 
svátky. Mají připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 
které mělo nastat tři dny po jeho ukřižování. Velikonoce 
jsou svátkem pohyblivým, který připadá každý rok na 
jiné datum – na neděli následující po prvním jarním 
úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, 
slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční 
podle těchto pravidel tak může připadnout na den v 
rozmezí od 23. března do 26. dubna.

 
Poslední týden dlouhého postního období připomíná 
utrpení Ježíše Krista a každý den má své 
pojmenování:  
 

Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky  

Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a 

uklízely  

Škaredá (černá ) středa – vymetaly se komíny a kdo se 

mračil, tak mu to zůstalo každou středu v roce, v tento 
den zradil Jidáš Ježíše.  

Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená jídla 

(špenát, kopřivy, řeřicha apod.), aby byl člověk zdravý, 
zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi obcházejí až do 
soboty „klapači“, chlapci s řehtačkami a klapači.  

Velký pátek – je dnem smutku, protože Ježíš byl 

vyslýchán, odsouzen a ukřižován. V některých městech 
se hrají pašijové hry. Podle starobylých pověr se v 
těchto dnech otvírala země s poklady, nesmělo se orat a 
kopat na poli, nepralo se prádlo.  
 

 

Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. 

Doma se bílilo, vařily a pekly se obřadní pokrmy, 
pekly se mazance a beránci, muži a chlapci pletli 
pomlázky, zdobila se vajíčka.  

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je 

největším svátkem celého liturgického roku. Jedly se 
pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do 
domácnosti přišel, musel být takovým jídlem 
obdarován.  

Velikonoční (Červené) pondělí je dnes 

nejoblíbenějším dnem hlavně mužů. V tento den se 
mělo darovat červené vejce a dívka měla být 
vyšlehána, aby byla celý rok zdravá. 

 

http://zena.centrum.cz/volny-cas/clanek.phtml?id=772390
http://zena.centrum.cz/volny-cas/clanek.phtml?id=772390
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náš školní fotograf Martin Motyčka udílení cen nejlepším v piškvorkách 

Adriana Schreilová Ondra Dovolil 

publikum soutěžící podporovalo paní učitelka Jindra Stolleová 
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Výsledky sběru papíru sice 
známe již delší dobu, ale až 
nyní došlo na slavnostní 
vyhlášení nejlepších žáků, 
kteří od vedení školy obdrželi 
pěkné ceny za svoji píli a 
snahu.Celkem naše škola 
odevzdala do sběrny 
druhotných surovin  6905,5 
kilogramů papíru. Mezi 
jednotlivci byla nejpilnější 
Alena Hlaváčková ze 7.A, 
která do školy přinesla 
518,5 kg. Druhým "borcem" 
byla Dominik Steiner ze 7.B. 
se 346,5 kg.  Mezi třídami si 
vedla nejlépe 7 A., na svém 
kontě má 1266,5 kg, druhá 
byla 7.B s 852,5kg,třetímísto 
obhájila 5.A se 778 kg. 
 

Učitelka se už doopravdy rozzlobila:  
"Vy tam vzadu, Nováková a Blažková!!! 
Jestli se konečně nepřestanete bavit, tak 
vás rozsednu!!!"  
 
Přijde malý Pepík ze školy domů a povídá:  
"Dostal jsem tři pětky."  
"A z čeho?" ptá se maminka.  
"Z ničeho nic."  
 
Strýčku víš jaký vlak má největší zpoždění? 
Nevim 
Ten co jsi mi slíbil loni k vánocům.  
 
Učitel jde s žáky na vlastivědnou hodinu 
ven.Když uvidí okousaný strom zeptá se 
Pepíčka:Kdo to udělal? Já nechci žalovat, 
ale určitě to byl někdo z áčka. 
 

 
 

Před pár dny byl na naší škole Den 
otevřených dveří...pro koho? 
především pro ty zájemce, kteří by 
chtěli chodit do Soukromé obchodní 
akademie Mistra Jana Husa, jež by 
měla zájem provozovat svoji činnost 
od nového školního roku právě v 
jednom z pavilonů naší základní školy. 
Na konstatování zda se třída naplní je 
ještě brzy, nicméně mít pod střechou 
další vzdělávací subjekt není jistě na 
škodu věci. A jistě by to přitáhlo další 
příjemný zájem o naši školu ze strany 
široké veřejnosti. 

Tiráž: Časopis vydává ZŠ Ústí nad Labem 787/38, šéfredaktor-Lukáš Brož (Lukas.Broz@zsnestemicka.cz) 

Tentokrát jsme se o tradičním 
sobotním výletu s panem učitelem 
P. Hauznerem  vydali k Bobřím 
vodopádům v litoměřickém 
okrese. Počasí nám naštěstí hodně 
přálo. Byl to vydařený výlet. Už 
dnes se těšíme na další. 


