Zprávy z naší školy …
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Tradiční páteční den, který byl tentokrát věnovaný kloboukům,
měl opět úspěch! Taková paleta vzorů pokrývek hlavy se hned
tak nevidí. Nápaditosti se meze nekladly, zajímavé byly i ty,
které si žáci sami vytvořili vlastníma rukama. Kladně hodnotíme
i to, že se aktivně zapojili také učitelé a asistenti. Fotografie,
které můžete vidět na našem školním facebooku, dokumentují
jak jsme si ten den ve škole užívali. Příští netradiční pátek, už
za měsíc, bude ve znamení siamských dvojčat.

6 733,5 kilogramů - takový je výsledek dubného sběru starého papíru. Činili jsme se tedy dobře, to se
musí nechat. Palmu vítězství si odnáší 7.A, která přinesla 1101,5 kg a obhájila loňské vítězství. Stejně
na tom je 7.B, která má na svém kontě 867,6 kg a druhé místo z loňska si udržela. Na třetí, bronzové
příčce, se umístila 3.A s 800,5 kg, čtvrtá byla 4.A se 747,5 kg a na místě pátém 3.B se 666,5 kg.
Následují třídy 9.A, 5.A, 1.A, 2.B, 8.A, 2. A, , 6.B,6.A, 1.C, přípravný ročník a 2.C. Všem, kteří
připspěli ke zdaru akce děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Jmenuji se Martin Motyčka, je mi 15 let, chodím
do 9. třídy naší školy a rád bych vám v rámci
nové rubriky v tomto časopisu popsal svoje
zájmy a koníčky. Začnu tím největším
koníčkem, a tím je doprava. Dopravou a věcmi
s ní spojenými se zabývám svým způsobem od
dětství. Již jako malý kluk jsem s rodiči chodil
na nádraží a na různé akce, spjaté s železnicí a
cestování vlakem jsem si velice oblíbil.
Trolejbusy, autobusy a prostředky MHD jsem
tolik nevyhledával, ale pokud byla příležitost se
podívat nebo se svézt, rozhodně jsem
neprotestoval. Že bych se chtěl i nadále ve
svém životě věnovat železnici, jsem zjistil
zhruba v 5. třídě. Vlaky jsem čím dál, tím více
vyhledával a zájem jsem si utvrdil, když jsem
dostal svůj první fotoaparát. Vlaky jsem začal
fotit svým prvním fotoaparátem. Fotky to sice
nebyly bůhví jaké, ale já jsem byl rád, že jsem
si onu mašinu mohl vyfotit. Ve chvíli, kdy jsem
zjistil, že mi vlaky tak nějak „nestačí“, jsem
začal fotit i vozidla MHD. Kromě vlaků jsem
tedy občas pořídil i snímek trolejbusu nebo
autobusu. A tak jsem se postupem času začal
věnovat i městské hromadné dopravě. Od té
doby, jsem si našel kamarády, kteří mají stejné
koníčky jako já, nebo dokonce v těchto oborech
pracují, a tak je pro mě získávání informací
jednodušší a vím, jak to chodí i tam, kam se
veřejnost běžně nedostane. Stal se ze mě také
sběratel předmětů s dopravní tématikou. Můj
pokoj je plný obrázků, plakátů, předmětů
z vozidel, knih a mnoha dalších věcí, které jsou
propojené s dopravou. V roce 2011 jsem dostal
k Vánocům nový fotoaparát, který používám
dodnes. Oproti starému foťáku se s ním dají
udělat kvalitnější snímky a hlavně mohu natáčet
kvalitnější videa. Zkusil jsem tedy natočit své
první „pořádné“ video s železniční tématikou a
nahrál ho na svůj YouTube kanál. Protože jsem
zjistil, že natáčení videí mě baví více, než
focení, tak jsem pokračoval dále a videa o
vlacích, městské hromadné dopravě, strojích a
podobném nahrávám i nadále. Myslím, že moje
videa nabyla dobré kvality a na YouTube jsem
získal mnoho fanoušků, kteří moje videa
vyhledávají. Nejvíce mě baví natáčení parních
vlaků, protože u parních lokomotiv teprve
naleznete to správné kouzlo železnice.
Uplatnění jsem našel i ve škole.
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Pod vedením pana učitele Petra Hauznera
pracuji s dalšími zájemci na školní televizi a
naše škola tak má záznamy z akcí, které se u
nás udály.Jako svůj další koníček bych uvedl
modelářství. S taťkou se věnujeme modelové
železnici a já stavím také papírové modely.
Se svými papírovými modely jsem se
zúčastnil i modelářských soutěží a podařilo se
mi obsadit všechny tři medailové pozice.
Kromě těchto vyjmenovaných koníčků se
zabývám také zemědělskou technikou.
Traktory a další stroje pro práci na poli si
příležitostně vyfotím nebo natočím a
s kamarády také hrajeme počítačovou hru
zaměřenou na zemědělství. Tak toto jsou mé
hlavní koníčky, které provozuji. Mým
nejbližším cílem je dostat se na střední školu
(jak jinak, než dopravní  ) a spokojeně ji
vystudovat. Jednou bych chtěl být součástí
„modré armády“ a nějaký ten mohutný
železný kolos, který jezdí po kolejích, bych
rád ovládal. Na závěr bych chtěl jen říct,
abyste si šli za svými sny a nenechali se
odradit těmi, kteří vám je chtějí znechutit a
sami nejspíš žádný pořádný sen nemají.

6.B
6.A
S přechodem na druhý stupeň se naše třída rozdělila na
6.A a 6.B. Od té doby není naše třída
jako dřív. Spoustu kamarádů máme ve vedlejší třídě, a už
nejsme taková parta, jako jsme bývali. Jako třída spolu
moc nespolupracujeme. Postupně nám přibylo i několik
nových spolužáků. Většina mezi nás celkem rychle
zapadla. Nejradši máme Vojtu. Je s ním legrace a vždycky
nás rozesměje. Doufám, že už nikdo další nepřijde, takhle
je nás akorát. Na druhém stupni se nám líbí. Máme dobré
učitele. Jsou hodní a někdy přísní. Chtějí, abychom se víc
učili, ale nám se moc nechce. Vadí nám, že jsme jediná
třída na druhém stupni, která má šatnu. Snad se příští rok
dočkáme a konečně budeme mít skříňky.

7.B
Havrani, tak si od loňska říkáme, a myslíme si, že je
to přezdívka, která naší třídě, 7.B, sedí jako
ulitá. Havrani, pokud to ještě nevíte z přírodopisu, tak
náleží mezi silně společenské ptáky. A to se o nás
dávno ví také. Fakt, že havran polní je poměrně
hlučný druh, o našem kolektivu platí bezezbytku.
Charakteristické pro nás je asi i to, že jsme rádi na
světě a užíváme si každý den.
A co si vlastně o sobě samých myslí naši kluci a
holky ze 7.B? Čím se chlubí a co naopak je pro nás
hanba? Názory přenášíme:
"Máme super trička, která nikdo jiný na škole nemá.
Nesedíme jen ve třídě, ale navštěvujeme a pořádáme
hodně třídních akcí. Docela držíme pohromadě, líbí
se nám náš pan třídní učitel i asistenti, máme svoji
přezdívku a jsme na svoje jméno pyšný, jsme prostě
Havrani." Protipolem jsou tato stanoviska:
"Jsou mezi námi někteří, co jsou jiný, nechválíme
chování některých z nás, občas se chováme jako
malé děti..."

8.A
Naše třída se může chlubit častou účastí na školních
soutěžích a na reprezentačních závodech ve fotbale a
florbale. Proto máme třídu plnou nadšených sportovců.
Rádi pomáháme s různými školními akcemi i mimoškolními akcemi a aktivitami. Někdy fungujeme jako
skupina, rádi pomáháme. Prospěchově patříme
k průměrným, i přes to, že se někteří žáci zlepšili a na
opak i zhoršili. A teď k těm záporným věcem. Každý
určité ve škole aspoň trochu zlobí, ale my to někdy
přeženeme. Když jeden začne začnou všichni. Jsme
prostě třída, která někdy dokáže naštvat.
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Určitě vás nezajímá vzhled ani poloha naší třídy,
ale spíš jaký jsme kolektiv. Proto jsme nechali
naše spolužáky napsat jejich názory o třídě. Vše
co je tu napsané je složeno z názorů a nápadů
našich spolužáků..Jako kolektiv jsme dobří
přátelé. Většina nových žáků se s námi cítí lépe
než na jejich staré škole. Když nás letos rozdělili
na 6.A a 6.B většinu z nás to mrzelo. Ze začátku
nám to vadilo,ale po chvíli jsme si zvykli a jsme
rádi,že nám učitelky dovolují se o přestávkách
navštěvovat.Jsme rádi,že jsme 6.B a za to jaké
máme učitele a hlavně za naši paní učitelku a
asistentku. Všichni jsme se shodli, že bychom byli
raději kdyby třída byla barevnější, ale jinak ji
máme rádi.
Dominik Backert, Šárka Rambousková,
Alena Tesárková.

9.A
Klady:
Líbí se mi společné akce, vždy jsou podařené
.Nakonec se zapojíme do školních akcí a
přineseme např. sběr, příspěvky do sbírky.
Pomáháme s organizací akcí ve škole.
Máme hezkou třídu. Navzájem si pomáháme.
Zlepšily se vztahy mezi spolužáky.
Máme úspěchy ve sběru. Chválí nás učitelé Tv a
Hv. Pomáháme ve škole. Pomáháme při školních
akcích. I přes všechny rozpory nejsme špatní.
Zápory:
Jsme trochu hlučnější. Nedržíme spolu jako třída.
Když se máme na něčem shodnout nebo něco
udělat, vždy se najde skupinka, která má se vším
problém. Vyrušujeme a máme nevhodné chování.
Nemáme kázeň. Nedokážeme se dohodnout.
Pomlouváme se. Neříkáme pravdu. Chováme se
jako malé děti. Naše lavice jsou starší než můj
dědeček. Mohli bychom se chovat lépe o
přestávkách. Stydím se za chování některých
vůči učitelům.
M. Totová

Kristýna Svatošová- domeček a obláčky,-2. B

Eliška Venclíčková 4 postavičky u stolu 2.B
Fotky vlevo jsou z akce "Vítání jara" , které se
zúčastnily třídy 2.A a 2.B s učitelkami Zuzanou
Saidlovou a Janou Šlapákovou. Navštívili jsme
skanzen v Zubrnicích. Byl tu pro nás připraven
program, ve kterém se žáci pomocí her seznamovali
s jarními svátky a tradicemi, které se u nás dříve
dodržovaly. Děti si také prohlédly starou školu a
dozvěděly se, jak se tu dříve učilo. Vše probíhalo
formou soutěže a vítězové získali výborný kynutý
koláč viz fotky.

Máte domácího mazlíčka?
Mám pejska jménem Betynka. Mám ji moc ráda, je
hrozně hodná a milá.
Jak dlouho na této škole pracujete?
Už 25 let.
Jaké jídlo máte a nemáte ráda?
Ráda jím patrně všechno. Mám ráda všechno kromě
hrachu.
Jak vzpomínáte na letošní 8. třídu?
Vzpomínám moc ráda. Byli moji první prvňáčci.
Kde jste byla na dovolené a jaká se vám nejvíce
líbila?
Moje dovolená, která se mi nejvíce líbila byla ve
Švýcarsku a Holandsku.
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Poděkování ředitelky

Obědy pro děti pomáhají dětem,

Na adresu tvůrců vysílaných relací školního
rádia, videí Televize 32 a pravidelných
příspěvků a tvrobu časopisu Bang Bang "padala"
příjemná slova chvály za práci, kterou pověření
žáci odvádějí při této činnosti. Paní ředitelka
Marie Čápová poděkovala pracovním týmům
veřejně na jednání poslední schůzky parlamentu
s tím, aby zástupci jednotlivých tříd její
poděkování tlumočili.
"Děkuji rovněž všem žákům, pedagogickým
pracovníkům naší školy za přípravu a realizaci
báječných školních akcí, Deskohraní, XFaktor, Psí kožíšek a za skvělou atmosféru
projektového učení Den naruby, kterou připravili.
učitelé a asistenti pedagogů", dodala ředitelka.

které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si
nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních
jídelnách. Pomoc potřebným dětem je
poskytována přímo prostřednictvím základních
škol na základě darovací smlouvy tak, aby se
obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo
to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být
zneužita. Na naší škole se jedná už o jedenáct
žáků, kteří takovou pomoc dostávají.
Projekt Obědy pro děti pomáhá k dnešnímu dni
1409 dětem z 297 základních škol po celé České
republice.

Nejlepší Piškvorkáři
Vojta Štěrba z 8.A, Lukáš Brož, rovněž ze stejné
třídy Michal Šedivý ze 7.A a Jakub Malevič z 8.A
takové je pořadí v soutěži o nejlepšího
Piškvorkáře, kterou jsme před časem u nás
zorganizovali. Byl to opravdu lítý boj, soutěžilo
se ve všech třídách druhého stupně. Všem
vynikajícím hráčům gratulujeme!

Aprílový blouďák
Ve dnech 27.až 29.3. proběhla v malé a
velké tělocvičně skautská akce s názvem
Aprílový blouďák. Ten se zde pravidelně
koná již 25 let. Letos se zúčastnilo 156 dětí
ve věku od 6-ti do 15-ti let a 20 pořadatelů.
Hlavním programem celé akce je sobotní
bloudění po stanovištích v Ústí n. L. V malé
tělocvičně se spalo a ve velké probíhal
program. Mimo jiné skauti obdivovali
novou výzdobu chodby.
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Držíme palce
I letos čeká na naše žáky dopravní soutěž. Žáci 1.
stupně obhajují loňské prvenství, držíme palce.

Tahákem čokoláda s mořskou solí
Už poněkolikáté se vydali naši žáci na výlet do čokoládovny v Šestajovicích, která patří firmě Rodas. Ta vznikla
v roce 1990, přičemž se původně zaměřila na výrobu svíček. Postupně se však rozrostla a dnes produkuje nejen
svíčky, ale i kosmetiku a mýdla. V Šestajovicích firma ve svých dílnách provádí exkurze pro školy, školky, ale i
jednotlivce. Je otevřeno sedm dní v týdnu. Od ledna letošního roku majitelé otevřeli další dílnu, a to na výrobu
belgické čokolády. Minulý měsíc se sem vydala také naše škola. Dokonce jsme sem zorganizovali dvě
exkurze. Děti si zde zdobily čokoládové odlitky speciálními polevami, odlévaly tabulku čokolády
a také čokoládové lízátko. Během exkurze měli kluci a děvčata možnost ochutnat polotovar ve formě
čokoládových pecek. Moc jim chutnaly kousky odlité čokolády se sušeným lesním ovocem, popcornem či oříšky,
ale nej byla přeci jen čokoláda s mořskou solí a rozmarýnem. Všem se na exkurzi moc líbilo a všichni jsme si to
užili.
Text a foto: Helena Puršová ml.

Naše tradiční fotosoutěž, tak hádejte kde
najdete tohoto skřítka, kterého vidíte na fotografii.
Termín odpovědí do 15. května. Odpovídejte, prosím, na email
lukas.broz@zsnestemicka.cz nebo odevzdávejte na sekretariátě
školy.
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Tiráž: Časopis vydává ZŠ Ústí nad Labem 787/38, šéfredaktor-Lukáš Brož (Lukas.Broz@zsnestemicka.cz)
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