
 

 
 
 

   U nás už myslíme na jaro 

 

  

Zprávy z naší školy …                   Číslo 4 ,  Únor  2018                          

Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara. Před 
přibližně 3500 lety dali Židé tomuto svátku zcela nový 
význam svým svátkem Pesach (uchránění, ušetření), ten je 
oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z 
egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce 
dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. 
Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista, jde o 
nejdůležitější křesťanský svátek. Ne zcela přesná definice 
říká, že Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním 
jarním úplňku. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vietnam, země mých předků 

Ahoj, jsem Eliška! Asi mě někteří dobře znáte... 

Chtěla bych ti představit, jak se žije ve Vietnamu. 

Například: jací jsou obyvatelé ve Vietnamu, jak to probíhá ve škole 
a  jaký je náš nejznámější náboženský svátek. 

Nejznámější náboženský svátek  se jmenuje Tet 

Tet je vietnamský lunární Nový rok a Vánoce v jednom. 

Slaví  se v rodinném kruhu stejně jako Vánoce, jen v jiný den. Mají zde 
jiná jídla a taky jiné výzdob. O tomto svátku se nedávají dárky jako v 
jiných zemích, ale peníze ( dostávají  je  jen dospělé děti)  

OBYVATELÉ A ZVYKY 

Vietnamští obyvatelé jsou nesmírně pracovití. Je zvykem vstávat velmi 
brzy. Tradiční styl života ve Vietnamu se "točí" kolem rodiny, 
zemědělství a víry. Když chcete jít do chrámu, nesmíte mít odhalená 
kolena a ramena. Je zvykem uctívat předky. 

ŠKOLA 

Učitelé ve Vietnamu jsou velmi přísní. 

Žáci si nedovolují na učitelé a když ano, tak ihned zavolají rodiče nebo 
je pošlou k ředitelně. To samé plat, když  žák zaspí, někdy dostanou i 
trest. Do školy žáci se nesmějí  malovat, obarvit si vlasy, mít nalakované 
nehty a musejí nosit uniformy.  Dostávají 5 krát víc úkolů než tady v 
Česku. 

 No a to je ve zkratce vše, děkuji, že  jste můj článek přečetli.  

                                                                Eliška Ngokieu , VIII. Třída 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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MAŽORETKY 

 
  Mažoretky dělám už šest let. Chodím do týmu Marionetky Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem a tréninky 
mám podle toho, v jaké ze tří věkových kategorií jsem. 
Můžeme být v kadetkách, juniorkách nebo seniorkách. Momentálně jsem v juniorkách a až mi bude patnáct 
roků, přejdu do kategorie seniorek.   
Na tréninky si nosíme každý svou vlastní hůlku, máme ale i pom pomy, které jsou  hůlkám podobné. 
Jezdíme také na soutěže a různá  vystoupení. Například letos se chystáme i na mistrovství České republiky. S 

holkama máme skvělé vztahy. Moc mě, čemu se věnuji,  to baví. Terka Imrišková 
 
 

Jak to bylo s Valentýnem 

Víte, jak vznikl tento svátek, kterému říkáme zamilovaných? Ne? Tak pozorně čtěte. 
Vládce Říma zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo i jen zasnubovali. Bál se, že by 
chtěli zůstat doma u svých rodin a nechtěli bojovat. Jenže kněz Valentýn odporoval vládci a 
tajně zamilované  páry oddával.  
Byl zatčen a později popraven 14. února.  Mnohem později  vznikl  na  jeho počest svátek, 
známý jako svátek Svatého Valentýna. 
Slaví se v mnoha zemích, a již mnoho let také v naší republice, 14. února každý rok.  
                                                                                                                            Kristýna Žembová 
 
Co jsme zaznamenali ve školních sešitech??? 
                                                                   …VALENTÝN 

V únoru, když začne Valentýn, 
to je lásky čas, 

už není velká zima,  

už není takový mráz.  

 

Srdce se vzbudí, 
už nechce spát, 
čeká jen na to, 
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co se má stát. 
 

Naučilo se smát, 
naučilo se mít rád, 

naučilo se z oka slzu vydat, 
                                                          a z velké lásky samo sebe prodat.                         žákyně 7. třídy  

 

a ještě jeden - VALENTÝN 

V oku slza, v srdci rým, 
přichází k nám Valentýn. 

O krásném svátku učíme se, 
lásku, úsměv prý nám nese. 

 

Já však půjdu radši spát, 
o únoru si nechám zdát. 

Na květen se těšíme, 
v něm svátek látky slavíme. 

žákyně 7. třídy  

 

 

 

O ZAJÍCI A ŽELVĚ 

Potkal takhle jednou zajíc želvu a povídá jí: „já, zajíc, jsem nejrychlejší zvíře široko daleko!“ Želva mu na to 
odpoví: „proč si to myslíš?“ Zajíc odvětil: „protože mé tlapky se rozeběhnou a v mžiku jsem u cíle. Želva na 
to: „zajíci, nebuď tak pyšný, je možné, že jsi rychlý, ale to neznamená, že jsi nejrychlejší. „Možná nejsem 
nejrychlejší, ale jsem rychlejší než ty“ chvástal se zajíc. Želva odpoví: „tak dobře, dáme si závod. Kdo bude 
co nejrychleji ve svém domečku, ten vyhrává.“ Zajíc řekl: „výborně, aspoň mám šanci tě porazit.“ Želva tiše 
odpovídá: „když myslíš...“ Zajíc odpočítává: „3....2....1.“ Želva jen zatáhne nohy a hlavu, je v domečku a 
vyhrává. 

Ponaučení: Nikdy se nepovyšuj nad ostatní, protože potom vypadáš jako hlupák 

žákyně třídy 6.A 

 

O LVICI 

Byla jednou jedna lvice. Ta trávila celý čas se svými lvíčaty. Byla velmi hodná a starostlivá, ale ostatní 
zvířátka se jí bála. 

Jednou se do pavučiny dostal motýl. Jmenoval se Emil. Volal o pomoc, ale nikdo ho neslyšel. Lvice se šla se 
lvíčaty projít, aby si našly potravu. Najednou uslyšela volání o pomoc. Šla se podívat, kdo to tak naříká. Když 
Emil uviděl lvici, přestal naříkat a prosil ji, aby ho nechala žít. Tvrdil, že raději zůstane v pavučině, než aby 
ho zachránila ona.  
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Najednou motýl uviděl velikého pavouka, který se již nemohl dočkat svého úlovku. Emil křičel, pak zavřel 
oči a čekal, co se bude dít. Lvice hrábla tlapou a motýla vysvobodila. Poté dodala: „nemusíš se mě přece 
bát, své kamarády nejím.“ Emil poděkoval a se lvicí se spřátelil. 

Ponaučení: I velká zvířata jsou milá a dokážou pomoct. 

žákyně třídy 6.A 

 

 

PYŠNÝ HRNÍČEK 

Byly jednou dva hrníčky, jeden krásný a druhý zcela obyčejný. Ten krásný se stále pyšnil ve vitríně, protože 
ho byla škoda používat v domácnosti, zatímco ten druhý se využíval každý den. Obyčejný hrníček byl 
smutný z toho, že není také krásný. Všechny ostatní věci žárlily, jaké má štěstí, že je o něj takový zájem, jen 
smutnému obyčejnému hrníčku nedocházelo, jak je užitečný. Krásnému hrníčku začínalo být časem ve 
vitríně smutno, protože tam neměl žádné kamarády, neodvážil se však ze skříňky odejít.  

Čas ubíhal, krásný hrneček se stále jen pyšnil ve vitríně, až se na něj zapomnělo, zatímco ten druhý, 
obyčejný, byl rád, že je v domácnosti užitečný a že je mezi přáteli. 

Ponaučení: Je lepší být oblíbený a užitečný, než bohatý a neoblíbený. 

žákyně třídy 6.A 

O VLKU A KÁČÁTKU 

Byl jednou jeden lstivý vlk. Měl veliký, převeliký hlad. Najednou uslyšel mladý milý hlásek. Vyběhl se 
podívat, kdo to je. Uviděl malé káčátko. Říkal si: „jaký by to byl chutný oběd!“ Vypravil se na cestu, aby 
předběhl káčátko. Když získal velký náskok, připravil svou past. Na strom zavěsil síť a zakryl ji na zemi listím. 
Schoval se do křoví. Když se mu zdálo, že káčátko dlouho nejde, šel se podívat, kde je. Káčátko šlo jinou 
cestou, protože si vlka všimlo a vytušilo jako zlé úmysly. Vlk zapomněl, že je na zemi síť a chytil se do vlastní 
pasti sám. 

Ponaučení: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

žákyně třídy 6.A 

 

VLK A MYŠKA 

Byl jednou jeden vlk. Ten vlk byl zlý a mrzutý. Jednou vlk spatřil chutnou svačinku. Myška si hrála s pejskem 
na louce. Ta svačinka byla právě myška. Vlk byl starý a neměl síly jít myšku ulovit. Tak vykopal jámu pro 
myšku na cestě, kterou každý den chodila se svým kamarádem pejskem. Pejsek však věděl, že vlk přichystal 
past. Druhého dne šli proto jinou cestou. Vyčkali u jámy v křoví, až se vlk zjeví a do své pasti se podívá. Vlk 
k jámě dorazil ospalý, hladový a unavený. Díval se dolů, zda uvidí myšku, ale jáma byla prázdná. Zpoza křoví 
vyskočil pejsek s myškou a strčili vlka do jeho pasti. Vlk sténal a prosil o smilování. Pejsek s myškou váhali, 
ale nakonec se rozhodli, že vlkovi prominou. Měli však podmínku, nikdy už nebude ubližovat slabším a 
menším zvířátkům. 

Ponaučení: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

žákyně třídy 6.A 
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Naše aktuální info ze SPORTOVNÍ AKCE 

Dne 9.2.2018 se žáci naší školy zúčastnili 3. kola školní ligy ve florbalu, které se konalo na ZŠ Mírová. Toto 
kolo pro naši školu dopadlo hůře, než všechna předchozí. Prohráli jsme dva ze dvou zápasů. Umístili jsme se 
na 3. místě. Našimi soupeři byli žáci ze ZŠ Pod Vodojemem a ZŠ Mírová. 

Jan Klíma a David Haas 

 

ope Skipping v ČR, aneb co možná ještě 
neznáte 

Ahoj, jmenuju se Adéla Boušková … 

….a chodím na kroužek Rope Skipping. 

Někteří to berou jako "jo skákat přes švihadlo je lehké", ale opaka je pravdou. Naučit se 
skákat triky přes speciální korálkové švihadla je velmi těžké, ale baví mě to. Švihadla mají 
různou délku a barvu. Korálková švihadla se liší od  těch běžných, normálních, především 
rychlostí, pružností a lehkostí. Rope skippingové aktivity, neboli pohybové aktivity s 
využitím různě dlouhých švihadel, řadíme nejen k volnočasovým aktivitám, ale i k aktivitám 
soutěžním.  

V roce 2005, kdy byl na Univerzitě Karlově, Fakultě tělesné výchovy,  založen první rope 
skippingový oddíl pod vedením Mgr. Jany Černé – Beránkové, která aktivně iniciuje již pět 
let šíření rope skippingových aktivit prostřednictvím: výuky studentů, vedením oddílu, 
školením. Byla vydána  i metodická DVD, napsány odborné články, natočen pořad v České 
televizi a rozhovor pro rozhlas. V přípravě je kniha rope skipping.  Letos v lednu tomu byl 
právě rok, kdy byl rope skipping aplikován jako pohybová aktivita kondičního charakteru do 
oblasti fitness ve studiu Fanatic v Praze, kde pravidelně probíhají lekce pro veřejnost.Byla i 
uspořádána první rope skippingová soutěž pro školní mládež za účasti 120 dětí. 

  Není mým zájmem zahltit čitatele výčtem aktivit, které se v oblasti rope skippingu udály, 
ale považujte to pouze za důkaz mravenčí práce, na konci které stojí odměna v podobě 
povědomí lidí, kteří řeknou: „ rope skipping“.  Na snímku:  korálkové švihadlo (vlevo)……a

 plastické             
švihadlo 

      R 
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My jsme žáci 6. B! -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Ahoj všichni,  

chtěli bychom vám říct něco málo o naší třídě.  

Rádi se zúčastňujeme různých akcí, například projektu 
#jsemlaskavec. Byli jsme v útulku za pejsky a kočičkami a 
přinesli jsme jim: pamlsky, granule, hračky, deky, teplé oblečky 
atd. A i když jsme nic nevyhráli, tak jsme si to užili! Také jsme 
se zúčastnili kreativního workshopu na výrobu diářů a 

pohlednic, to bylo taky fajn ☺ 

Naši spolužáci (kluci) jsou někdy neslušní a některé dívky jsou 
drzé, ale máme také své dobré stránky. Chlapci nás úspěšně 
reprezentují ve florbalu a fotbalu, děvčata zase ve zpěvu při 
různých vystoupeních našeho školního sboru. 

Skoro všichni z naší třídy mají rádi sport, dobroty a legraci :)  

Máme nejlepší paní učitelku a nejlepšího pana asistenta a 
máme je moc rádi! :)  Mějte se pěkně! Ahoooooj! 

Kluci i děvčata  ze šesté B o sobě 
tvrdí, že jsou dobrá parta. 
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Luštěte s námi ---------   -        ----------------------- 

X x x x T x x x x x x x x x 
1 x         x x x x 

2 x x x     x x x x x x 

3     x x x x x x x x x 

4       x x x x x x x 

5 x x x           

6 x x       x x x x x 
7 x x         x x x 

8 x        x x x x x 

9 x x        x x x x 
1.Prkno,na kterém se jezdí na sněhu. 
2.Ski 
3.Sport (disciplína), která se jmenuje jako dětské radovánky 
na sněhu ( sjíždění kopce) 
4.Biatlonista(ČR),který získal medaili 
5. jméno města , ve kterém jsou ZOH 
6.Běh na lyžích +střelba 
7.sportovkyně (ČR) , která získala nejvíc medailí na OH 
(brusle) 

8.nečekaně získala zlato pro ČR o 0,01 s 
(super-G) 

9.medailistka(ČR) ve snowboarderossy 
 
 
 

    
 

Vydává : Základní škola Ústí nad Labem,  Neštěmická 38, školní časopis Bang Bang, 
školní rok 2017/2018, vydáváno pro vnitřní potřebu, únor 2018. E mail: 
Nadezda.kocabkova@zsnestemicka.cz 
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