
VVáážžeenn íí ččtteennáářřii !! Na jaře vyšlo speciální vydání školního časopisu OKO Sportovky ve zcela
nové podobě. SSZŠ slavila 25 let své existence a tyto narozeniny byly jasnou výzvou
k vytvoření nového „kabátu“ pro náš časopis. OKO školy Vám představuje Sportovku z pohledu
žáků – jej ich OKEM. Vzhledem k tomu, že speciální vydání časopisu jsme mohli prodávat
i na vydařené ŠKOLNÍ AKADEMII , prodalo se ho přes 250 kusů. Protože OKO pomáhá, tak
vybraná částka byla věnována onkologicky nemocnému chlapci. Nyní Vám přinášíme podzimní
číslo časopisu, tak si pojďte číst! A samozřejmě děkujeme za přízeň, jsme tu pro Vás! Za tým
časopisu: Tomáš Pokorný (třída 9.A) – šéfredaktor, Mgr. Sandra Krausová a Jana Panochová.

VV kkooll ii kkaa ll eetteecchh jj ssttee zzaaččaall yy ssee ssppoorrttoovvnn íí
ggyymmnnaassttii kkoouu??
Agátka: Ve čtyřech letech.
Páťa: V pěti letech.
JJaakkéé jj ssoouu vvaaššee nnee//oobbll ííbbeennéé dd ii ssccii pp ll íínnyy??
Agátka: Mou oblíbenou disciplínou je prostná.
Nemám ráda bradla.
Páťa: Mám ráda přeskok, ale ne bradla.
KKddoo aa jj aakk ččaassttoo VVááss ttrréénnuu jj ee??
Agátka i Páťa: Trénuje nás Sergej Kargalcev.
Trénujeme pětkrát týdně tři a půl hodiny. Před
závodem trénujeme někdy i o víkendech.
JJaakkéé jj ssoouu vvaaššee nneejj vvěěttššíí úússppěěcchhyy??
Agátka: 1 . MÍSTO na Mistrovství ČR 201 7
a 2. MÍSTO družstev na Olympiádě dětí
a mládeže 201 9.
Páťa: Na Olympiádě dětí a mládeže to bylo 1 .
MÍSTO ve víceboji , 1 . MÍSTO v přeskoku,
3. MÍSTO na kladině, 2. Místo soutěže
družstev.
VV jj aakkýýcchh zzeemmíícchh jj ssttee ssoouu ttěěžžii ll yy??
Agátka i Páťa: Soutěžily jsme v Německu,
Belgi i , Francii , pojedeme do Řecka a možná
i do Polska. (pozn. V listopadu byla děvčata právě v Řecku.)

MMááttee ttaall ii ssmmaannyy pprroo ššttěěssttíí??
Agátka: Zlatého tygříka - přívěsek od taťky.
Páťa: Žádný nemám. PPřřii pprraavvii ll :: Tým OKA
SLEDUJTE GYMNASTKY NA: wwwwww.. kkssgg ll ii ttvvii nnoovv.. cczz

EEXXKKLLUUZZIIVVNN ÍÍ
RROOZZHHOOVVOORR
NNAA SSTTRRAANNĚĚ 22!!

Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.
Podkrušnohorská 1 677
436 01 Litvínov

wwwwww.. sssszzssll ii ttvvii nnoovv.. cczz
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SSOOUUTTĚĚŽŽ ZZLLAATTÁÁ KKAARRAABBIINNAA 220011 99!!
Pan zástupce Mgr. Jan Podlena, byl nominován
pedagogy školy do soutěže ZLATÁ KARABINA
201 9. Tuto soutěž o nejlepšího zástupce
ředitele školy vyhlašuje redakce Řízení školy
ve spolupráci Wolters Kluwer ČR, a. s. Vznikla
díky podnětům ředitelů, kteří jsou vděční
za každou další možnost, jak se svým
zástupkyním a zástupcům odvděčit za jej ich
mnohdy nedoceněnou práci. S radostí
oznamujeme, že náš pan zástupce získal
úžasnou SSTTŘŘÍÍBBRRNNOOUU KKAARRAABBIINNUU. Všichni
moc gratulujeme a děkujeme za jeho práci!

NNEEZZAAPPOOMMEEŇŇTTEE NNAA::
3300.. VVÝÝRROOČČÍÍ SSAAMMEETTOOVVÉÉ
RREEVVOOLLUUCCEE!! 11 77.. 11 11 .. 220011 99
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AAuu ttoorrkkaa oobbrráázzkkuu :: Veronika Fraňková, třída 8.B

RROOZZHHOOVVOORR SS
GGYYMMNNAASSTTKKAAMMII ::
AAggááttaa SSttrrýýhhaall oovváá

((88..AA)) aa
PPaattrrii ccii ee

MMaakkoovvii ččkkoovváá
((77..AA))

FFoottoo:: Páťa, Agátka
a trenér Sergej Kargalcev



VVZZÁÁJJEEMMNNOOUU PPOODDPPOORROOUU
KK ÚÚSSPPĚĚCCHHUU !!
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EEXXKKLLUUZZIIVVNN ÍÍ RROOZZHHOOVVOORR!!
OOTTÁÁZZKKYY PPRROO PPAANNAA ZZÁÁSSTTUUPPCCEE

MMggrr.. JJAANNAA PPOODDLLEENNUU ::
1 ) JJaakk dd ll oouuhhoo pprraaccuu jj eettee nnaa SSppoorrttoovvccee??
Pracuji v budově naší školy (nejdříve v I I . ZŠ
Litvínov a dnes v SSZŠ) od září roku 1 990.
Tím pádem jsem na Sportovce již od jejího
vzniku (září 1 994). A kolik je to let, to si
spočítejte sami. Napovím pouze, že jsem měl
se Sportovkou v uplynulém školním roce stejné
výročí.
2) CCoo jj ssttee dděěll aa ll ,, nneežž jj ssttee ssee ssttaall
zzáássttuuppcceemm?? CCoo jj ssttee vvyyssttuuddoovvaall ?? CCoo jj ssttee uuččii ll ??
Než jsem se stal zástupcem ředitele, tak jsem
byl učitelem na I I . stupni. Tím jsem stále,
akorát s menším počtem vyučovacích hodin.
Vystudoval jsem obor Učitelství pro I I . stupeň
v předmětech matematika a zeměpis
na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.
3) PPrroočč uuččííttee mmaatteemmaattii kkuu zzrroovvnnaa ppoodd ll ee
pprrooffeessoorraa HHeejj nnééhhoo?? CCoo kk ttoommuu mmůůžžeettee ddooddaatt??
Ne vždycky tomu tak bylo. S metodou jsem se
seznámil asi před deseti lety. Od první chvíle
jsem věděl, že to je ten způsob, jakým bych
chtěl matematiku učit. Žákům může metoda
přinést opravdu hodně. Vyzdvihl bych
především budování logického myšlení. O to
dříve často vůbec nešlo. Dříve se biflovaly
poučky, vzorečky a pravidla bez snahy
o pochopení vztahů a souvislostí, které z nich
vyplývají. Líbí se mi také, že díky této metodě
se může matematika stát pro většinu žáků
oblíbeným předmětem, že se jí nemusí obávat.
4) JJaakkýý jj ee hh ll aavvnn íí rroozzdd ííll mmeezzii ZZŘŘŠŠ aa ŘŘŠŠ??
Náš pan ředitel vede a směřuje školu k naší
společné vizi – VVzzáájj eemmnnoouu ppooddppoorroouu
kk úússppěěcchhuu !! Podporuje učitele a žáky k naplnění
vize. Také řeší s jednatel i školy otázky
rozpočtu a celkového chodu školy, prezentuje
školu a hájí její zájmy na veřejnosti ,
komunikuje s rodiči žáků. . . Jde o velké
množství záležitostí, které musí řešit. Já jako
zástupce ředitele zejména organizuj i a zajišťuj i
každodenní provozní záležitosti (např.
zastupování za nepřítomné učitele). J inými
slovy - vytvářím každodenní servis a podporu
pro pedagogický sbor a další zaměstnance
školy, samozřejmě i pro žáky, aby vše dobře
plynulo.
5) MMááttee rraaddoosstt zz úússppěěcchhuu vv ssoouu ttěěžžii ZZll aattáá
kkaarraabbii nnaa 220011 99,, vvee kktteerréé jj ssttee zzíísskkaall 22 .. mmííssttoo??
To, že jsem nakonec získal stříbrné ocenění
v této celostátní soutěži, mě moc těší.
I kdybych nebyl mezi třemi oceněnými, tak
mám největší radost ze svých kolegů, kteří
ocenil i mou dlouholetou práci. Chci všem
spolupracovníkům ve škole touto cestou ještě
jednou poděkovat a říci j im, že si velmi vážím
naší skvělé spolupráce a vím, že bez ní bych
těžko takové ocenění získal.
6) BBaavvíí VVááss aa nnaappll ňňuu jj ee vvaaššee pprrááccee??
Samozřejmě, j inak bych už určitě dělal nějakou
jinou. : -)

7) CCoo dděěll ááttee vvee vvooll nnéémm ččaassee??
Snažím se hodně odpočívat a relaxovat. Rád
se procházím, toulám se přírodou, nej lépe se
svými nejbl ižšími. To mi nejvíce dobíjí baterky.
: -) Mám rád zejména taková místa, kde není
příl iš velké množství l idí. Zároveň mám
v oblibě výlety po vlastech českých
i zahraničních, které kromě zdravého pohybu
přinášejí i nějaké poznání a poučení. Rád
místa výletů vybírám, předem prozkoumám
a pěkně si cestu i pobyt přichystám. Jednou
za čas jezdím někam na golf, který mě stále
baví. Zahraji si ve volném čase na kytaru
nebo basu (jak u táboráků nebo na různých
oslavách, tak s klukama z naší rockové
kapely). Naplňuje mě i četba knih. Pokud bych
vám mohl doporučit nějaké poutavé čtení
pro mládež (a nejen pro ni), tak by to byly
určitě dva tituly francouzského spisovatele
Timothée de Fombella: Vango a Tobiáš
Lolness. Poznámka: určitě se nenechte odradit
jej ich velikostí, jsou tak napínavé, že se čtou
„jedním dechem“. : -)
8) NNaa jj aakkéé hhuuddeebbnn íí nnáássttrroojj ee hhrraajj eettee??
PPoossll oouucchhááttee PPOOPP,, RRAAPP,, RROOCCKK ččii MMEETTAALL??
Hraji na kytaru a basovou kytaru. V obou
případech jsem samoukem. Naučit se na ně
hrát pro mě bylo "životní výzvou". : -) Na kytaru
(tehdy mi bylo asi 1 4 nebo 1 5 let), jsem se
naučil „za pár dní“ na začátku prázdnin, abych
mohl oslňovat holky u táboráků. : -) Na basu
jsem trénoval měsíc a půl, také o prázdninách
(zhruba před 1 3 lety). Chtěl jsem si splnit
jeden z mých "životních snů" - hrát v rockové
kapele. A to se mi povedlo. Mám široký záběr
oblíbených hudebních žánrů - od rocku
i metalu počínaje, přes folk, country, blues,
swing, až třeba po vážnou hudbu. I mezi
popíkem a rapem jsou jistě nějaké kvalitní
písně a skladby, ale tyto hudební scény
prakticky nesleduji , takže je tedy
neposlouchám a nevyhledávám.
9) PPrroočč jj ssttee ssii nneecchhaall oossttřřííhhaatt vvll aassyy?? JJaakkéé
jj ee ttaajj eemmssttvvíí vvaaššeehhoo mmllaadd ii ssttvvééhhoo vvzzhh ll eedduu??
Vlasy jsem věnoval nadaci Nové háro, která
zprostředkovává jej ich využití k výrobě paruk
pro onkologicky nemocné. Rád jsem tak
někomu pomohl. Kl idně bych šel i dohola, ale
vzhledem k dostatečné délce mých vlasů to
nebylo nutné. : -) Na dlouhých vlasech nelpím
a nikdy jsem nelpěl, protože vlasy (stejně jako
šaty) člověka nedělají. K druhé části otázky
nemám žádný „poučný“ příběh nebo návod. : -)
Pokud tvrdíte, že vypadám mladistvě, tak to
úplně není moje zásluha, jel ikož vůbec
netuším, čím to je, protože nic speciálního pro
to nedělám. Tak třeba, že by nějaká genetická
chyba v matrixu. : -)
1 0) JJaakkéé mmááttee ppll áánnyy ddoo bbuuddoouuccnnoossttii ??
Těžká otázka na závěr. : -) Nijak významně
neřeším dlouhodobé osobní plány. Nic velkého
tedy nechystám. :-) Ale vím jistě, že určitě do
budoucna plánuji , že zase brzy uskutečním
nějaký zajímavý výlet po naší krásné planetě.
CChh ttěěll bbyycchh ppoodděěkkoovvaatt žžáákkůůmm 88..AA zzaa jj ee jj ii cchh
oopprraavvdduu nnááppaadd ii ttéé aa zzvvííddaavvéé oottáázzkkyy!!
MGR. JAN PODLENA



OOKKOO ppoommááhháá!!
Finanční částka,
kterou nyní získáme
z prodeje časopisu,
věnujeme: NNAADDAACCII
DDOOBBRRÝÝ AANNDDĚĚLL, jež
předává příspěvky
v plné výši rodinám
nemocných.
wwwwww.. ddoobbrryyaannddeell .. cczz

RRUUNN AANNDD HHEELLPP -- KKOONNTTOO BBAARRII ÉÉRRYY::
Ve čtvrtek 30. května SSZŠ organizovala
v areálu Loučky v Litvínově již tradiční velmi
úspěšnou akci s názvem RRUUNN AANNDD HHEELLPP.
Pro handickapovanou slečnu Ninu Křehotovou
bylo vybráno skoro 11 tisíc korun. Téměř dvě
stovky účastníků odstartovaly ve čtyři hodiny
odpoledne na fáborky vyznačenou trať, která
vedla přírodou Litvínova. Akce se zúčastni l i
žáci i učitelé naší školy, ale i ostatní sportovci,
děti , dospělí, senioři, nebo maminky s kočárky.
Za odměnu pro ty, kteří odběhli celou trať, bylo
občerstvení – vuřtík a l imonáda. Přečtěte si
rozhovor s Ninou! AAuu ttoořřii :: Sára Thomasová,
Adéla Hrbková, Eduard Rubeš, třída 5. A

OOKKOO SSEE SSNNAAŽŽÍÍ PPOOMMÁÁHHAATT:: NNAADDAAČČNNÍÍ
FFOONNDD ŠŠAANNCCEE OONNKKOOLLÁÁČČKKŮŮMM -- MMaattyyááššeekk
Měsíc po oslavě šestých narozenin
diagnostikovali Matyáškovi z Plzně akutní
lymfoblastickou leukémii. Musí trávit hodně
času v nemocnici izolovaný od sestry Sofinky.
Maminka je s ním v nemocnici jako doprovod.
Finanční příjem rodiny je nyní mnohem nižší.
OKO se jim rozhodlo pomoci a sestavil i jsme
pro ně balík podle seznamu potřebných věcí.
Zásilka pro Matyáška obsahovala: Kapsle
na praní Ariel , aviváž Coccolino, dezinfekční
prostředky a tekutá mýdla Sanytol, tahací
ubrousky, ústní vodu pro děti Listerine, zubní
pastu Perl ičku. Protože dobrá nálada je
důležitá pro uzdravení, rozhodli jsme se udělat
dětem radost v podobě dárku od Playmobil
a puzzle Cars. Napsali jsme povzbudivé
vzkazy a poslal i náš školní časopis OKO.
Příběhy a seznamy potřebných věcí, najdete
zde: wwwwww.. nn ffssaanncceeoonnkkooll aacckkuumm.. cczz//pprrii bbeehhyy--ddeettii //

VVZZKKAAZZ OODD MMAAMMIINNKKYY::
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
zakoupením školního časopisu OKO přispěli
na potřeby a dárek pro Matyáše a jeho sestru
Sofi i . Moc si vážíme Vaší pomoci! Dagmar
Janečková, maminka Matyáška a Sofinky
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NNáášš bběěhh ppoommááhháá!!
KKOONNTTOO BBAARRII ÉÉRRYY::

Konto Bariéry je nejdéle
existující veřejná sbírka
v České republice. Již
od roku 1 992 pomáhá
lidem se zdravotním
postižením. Cílem sbírky je
vracet handicapované lidi
zpět do života.
wwwwww.. kkoonn ttoobbaarrii eerryy.. cczz

RROOZZHHOOVVOORR SS NN IINNOOUU KKŘŘEEHHOOTTOOVVOOUU ::
1 ) JJaakkýýmm oonneemmooccnněěnn íímm ttrrppííttee –– oo ccoo ssee
ppřřeessnněě jj eeddnnáá?? Chtěla bych podotknout, že
rozhodně netrpím. Ta nemoc se jmenuje
neurofibromatóza druhého typu. Jedná se
vlastně o takové nádorové onemocnění, jel ikož
z mých nervů vyrůstají nádory. Projevi la se
v mých osmnácti letech, když jsem přestala
chodit. Pak jsem prodělala postupně 4 operace
páteře a míchy, která však zůstala poraněná,
proto jsem na vozíku. Před deseti lety se ty
nádory znovu vráti ly do těla. V současné době
tedy hůř slyším a mám větší bolesti .
2) KKddyy ssee uu VVááss ttaattoo nneemmoocc pprroojj eevvii ll aa
aa jj aakkýýmm zzppůůssoobbeemm?? Nemoc se u mě projevila
v roce 2003. Bylo mi osmnáct let a chodila
jsem do třeťáku na gymplu. Začalo to tím, že
jsem spadla ze schodů. Zjisti lo se, že mám
v těle meningitidu i nádor, který tlačí na míchu.
Ten způsobil to, že nechodím. Teď už od té
doby uplynulo zhruba celých 1 6 let.
3) JJaakk zzmměěnn ii ll aa nneemmoocc VVáášš žžii vvoott aa jj aakk VVááss
jj aakkoo ččll oovvěěkkaa?? Život se mi změnil samozřejmě
hodně. Hodně jsem dřív sportovala. Sice ne
na vrcholové úrovni, ale měla jsem sport moc
ráda. Věnovala jsem se atletice, aerobicu,
hrála jsem basket. Začátky byly skutečně
hodně těžké. Přestala jsem chodit a tělo se
hodně změnilo. Bylo obtížné naučit se mít ho
znovu ráda a fungovat s ním. Asi tak 4 roky
byly opravdu náročné. Pak jsem začala hrát
florbal na vozíčku. Vráti la jsem se do školy,
ale stále jsem byla v životě prostě nešťastná.
Až po šesti letech bytí na vozíku jsem přijala
situaci takovou jaká je a začala jsem žít
kvalitnější život. Myslím si, že jsem začala být
tedy opravdu šťastná.
4) CCoo VVáámm dděěll áá rraaddoosstt?? Radost mi dělá
život sám. To že dýchám, že jsem. To mě činí
šťastnou.
5) JJaakk ssee kk VVáámm cchhoovváá ookkooll íí?? JJaakk oossttaattnn íí
ppoommááhhaajj íí nneebboo mmoohhoouu ppoommooccii ?? Myslím si, že
žijeme v úžasné době a skvělé zemi. Lidé si
chtějí pomáhat a nejsou k sobě lhostejní.
Nejdříve pro mě bylo těžké říct si o pomoc
od okolí, ale postupem času jsem se to
naučila. Potřebuji pomoct, protože mnoho věcí
zkrátka nezvládnu sama. Naučila jsem se říct
si o pomoc a při jmout pomoc. Podle mě je to
takové souhra, protože lidé si rádi pomáhají
a mají z pomoci dobrý pocit. Takže já při jmu
pomoc, oni mají dobrý pocit, udělají mi radost
a já j im, jel ikož se cítí potřební. Je to takový
vzájemný příjemný vztah. Moc děkujeme
za rozhovor a jsme rádi, že náš běh pomohl!
AAuu ttoorrkkaa:: Victorie Čontofalská 9.A



AABBEECCEEDDAA PPEENNĚĚZZ
Žáci 5. A ze SSZŠ se zapoji l i do finančního
projektu Abeceda peněz. Připravil i
a zrealizovali svůj podnikatelský záměr, který
vyvrcholi l v dubnu 201 9 prodejní výstavou
dekorativních výrobků na pobočce České
spořitelny v Litvínově. Velkému zájmu
a úspěchu odpovídala i zasloužená finanční
odměna, kterou žáci získali . Část ze svého
zisku se rozhodli předat organizaci Dobrý
anděl. A právě za toto jej ich dobrovolné
rozhodnutí si svých žáků velmi vážím a jsem
na ně pyšná – to jsou ty správné a důležité
hodnoty, které je formují a nesou si je dále
života.Ráda bych touto cestou vyjádři la velké
poděkování zaměstnancům České spořitelny,
kteří projekt zaštíti l i , SSZŠ – ředitel i Pavlu
Škramlíkovi, který nás podporoval a naším
milým rodičům, kteří se zapoji l i a pomáhali .
AAuu ttoorrkkaa:: Mgr. Dana Nekvindová (5.A)

OOBBHHAAJJOOBBYY OOBBOORROOVVÝÝCCHH PPRRAACCÍÍ
aanneebb OOTTÁÁZZKKYY PPRROO NNAAŠŠEE BBÝÝVVAALLÉÉ
DDEEVVÁÁŤŤÁÁKKYY ((AANNDDRREEAA ZZEELLEENNÁÁ --
bbýývvaall áá 99..AA aa AADDAAMM SSEEMMMMLLEERR --

bbýývvaall áá 99.. BB))
1 ) JJaakkéé bbyyll yy vvaaššee ppooccii ttyy ppřřeedd oobbhhaajj oobboouu
aa ppoo oobbhhaajj oobběě??
AAnnddrreeaa:: Mé pocity při obhajobě byly smíšené.
Moc často trému nemám, ale bylo zrovna
hrozné vedro. Člověk se poti l a byl trochu
nervózní. Po obhajobě jsem byla strašně
šťastná, že jsem to zvládla a měla to za sebou.
AAddaamm:: Před obhajobou jsem měl strach,
ale po obhajobě se mi výrazně ulevilo.
2) JJaakk mmoocc jj ee pprrááccee nnaa oobboorroovvéé pprrááccii
nnáárrooččnnáá??
AAnnddrreeaa:: Náročné je hlavně vybrat si vhodné
téma. Musíte o něm totiž dost napsat.
AAddaamm:: Záleží na tématu. Ale mně vadila
určená délka textu ve formě normostran.
3) JJaakk ssee vváámm ssppooll uupprraaccoovvaall oo ss vveeddoouuccíímm
oobboorroovvéé pprrááccee??
AAnnddrreeaa:: Má spolupráce sice nebyla nejlepší,
ale možná si za to můžu vcelku sama.
AAddaamm:: Má vedoucí mi byla během práce vždy
oporou. Ale je to z velké části na žákovi, sám
se má ozvat a sám se má ptát na chyby
a doporučení. Žák musí mít zájem a chtít
pracovat sám. Tohle se od žáka 9. třídy podle
mě očekává.
4) JJaakkáá mmááttee ddooppoorruuččeenn íí pprroo oossttaattnn íí??
AAnnddrreeaa:: Rozhodně doporučuji se na to
nevykašlat a využít hodin OP. Je důležité si
vybrat téma, kterému skutečně rozumíte.
AAddaamm:: Doporučuji si vybrat opravdu jen takové
téma, které vás baví a zajímá. Ohledně
plánování práce - doporučuji začít psát asi až
po při jímačkách. Kdyby nebyly při jímačky, tak
bych doporučil pracovat průběžně.
5) JJaakk zzaattooččii tt ss ttrréémmoouu??
AAnnddrreeaa:: Když mám trému, tak si pustím
písničky. Myslím si, že je důležité být sám
sebou. Také se můžete uklidnit tím, že pak už
budete mít vše splněno.
AAddaamm:: Asi si říct, že za 5 minut už budete jen
odpovídat na otázky. Určitě si obhajobu
připravte tak týden dopředu a trénujte přednes,
pak by neměl nastat žádný problém.
Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěchů
na SŠ! PPřřii pprraavvii ll :: Tým časopisu OKO
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ŽŽÁÁKKOOVVSSKKÝÝ PPAARRLLAAMMEENNTT SSSSZZŠŠ
SSEE PPŘŘEEDDSSTTAAVVUUJJEE::

CCoo vvll aassttnněě dděěll áá aa jj aakk ffuunngguu jj ee?? Především
prosazuje názory žáků 3. – 9. tříd
prostřednictvím zástupců svých tříd. Člen
parlamentu je zástupcem dané třídy a je
právoplatně zvolen celou svou třídou. Může
hlasovat a podávat návrhy před ostatními členy
parlamentu. Členové jsou po zvolení rozděleni
do vvýýbboorrůů: Výbor ekologický vede Fil ip Zemčík,
Výbor pro stravování a hygienu vede Lenny
Příhoda, Výbor pro pohodu ve škole vede
Alena Radošová, Výbor kultury a sportu vede
Lukáš Němec, Výbor komunikace vede Adam
Perůtka. ŽAKOVSKÝ PARLAMENT tvoří
vedení ŽP (Adam Perůtka a Šimon Škramlík),
zástupci vedení ŽP (Fil ip Zemčík, Tereza
Pachtová, Lukáš Němec) a všech celkem 34
členů. Žáci nezvolení do parlamentu mohou
sdílet své názory skrze zástupce jej ich třídy
a mohou se zapojit do organizace školních
akcí (Světluška, Laskavec, Run and Help,
Český den proti Rakovině). AAuu ttoořřii : Tomáš
Kusý, třída 7.B a Adam Perůtka, třída 9.B

PPRREEVVEENNCCEE RRII ZZIIKKOOVVÉÉHHOO CCHHOOVVÁÁNNÍÍ
V letošním školním roce jsme zařadil i
do preventivního projektu téma: „„MMOOBBII LL --
DDOOBBRRÝÝ SSLLUUHHAA,, ZZLLÝÝ PPÁÁNN““. Bude zaměřeno
na efektivní používání a využívání mobilu
a s tím spojená rizika, na klady a zápory
používání mobilu ve výuce, ale i v době
přestávek a ve volném čase. Projekt bude
realizován již tradičně takto: třídní aktivity
vždy pod vedením třídních učitelů
na výjezdech tříd, v třídnických půlhodinkách,
v OSV, ve vybraných předmětech pod
vedením netřídních učitelů, v rámci aktivit
mimo vyučování pod vedením vychovatelek
ve školní družině a klubu. AAuu ttoorrkkaa:: metodička
prevence Mgr. Miluše Džuberová (6.A)



DDEENN ČČEESSKKÉÉ SSTTÁÁTTNNOOSSTTII
Den české státnosti je český státní svátek,
který připadá na 28. září. Toto datum je
zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského
knížete, patrona Čech a Moravy
a jednoho z tradičních symbolů českého státu.
Svátek připadá na den jeho zavraždění
(pravděpodobně v roce 935) ve Staré Boleslavi
za účasti Václavova bratra Boleslava.

VVÝÝZZNNAAMMNNÉÉ DDNNYY -- JJAAKK SSII JJEE PPŘŘIIPPOOMMÍÍNNÁÁMMEE UU NNÁÁSS VVEE ŠŠKKOOLLEE

HHAALLLLOOWWEEEENN ::
Halloween je svátek, který připadá na 31 . října.
Většinou se slaví v anglicky mluvících zemích -
převážně v USA, Kanadě, Velké Británi i ,
Austrál i i . V Česku se Halloween moc neslaví.
Mezi tradiční znaky Halloweenu patří dýně,
speciálně vyřezané se svíčkou uvnitř (tzv.
Jack-o'-Lantern). Dále čarodějky, duchové,
příšery, černé kočky, pavouci, netopýři,
kostl ivci. Základními barvami Halloweenu jsou
oranžová a černá. Děti se oblékají
do strašidelných kostýmů a chodí od domu
k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat
(Koledu, nebo vám něco provedu) a „koledují“.

SSVVĚĚTTOOVVÝÝ DDEENN DDUUŠŠEEVVNNÍÍHHOO ZZDDRRAAVVÍÍ
(The World Mental Health Day) Tento den připadá
každoročně na 11 00.. řřííjj nnaa. Duševní zdraví je
třeba chápat jako součást celkového zdraví
člověka. V pojmu duševní zdraví se tedy
nevyjadřuje jen nepřítomnost duševní choroby
nebo poruchy. V tento den bychom všichni
měli nalézt alepsoň chvílí na duševní pohodu.
Třeba vybarvit si mandalu. MMaannddaall aa znamená
kruh - dokonce magický kruh. Je symbolem
jednoty a rovnováhy a utváří harmonický celek
nesoucí určitou energii , která během práce
s obrazcem působí na duši. Pokud sledujeme
pravidelné obrazce mandaly, duše se
zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává, dochází
k léčení. PPřřii pprraavvii ll :: TÝM OKA. Mandaly ke
stažení najdete na: wwwwww.. uussnn ii --ttee ll oovvee--ssvvii cckkyy.. cczz

ZZDDEE SSII MMŮŮŽŽEEŠŠ VVYYBBRRAAVVII TT MMAANNDDAALLUU !!
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MMAANNDDAALLAA

AAuu ttoorrkkaa oobbrráázzkkuu :: Nikol Kutnerová, třída 9.A

YYoouuTTuubbee::
Jedná se o největší internetový server
pro sdílení videosouborů. Založen byl v roce
2005 a v roce 2006 byl zakoupen společností
Google. YouTube povoluje svým uživatelům
nahrát videa, zhlédnout je, hodnotit, sdílet
a komentovat. Na YouTube jsou dostupné
videoklipy, TV klipy, hudební videa, trai lery
k fi lmům a další jako například video-blogy,
krátká originální videa, popř. vzdělávací videa.

AAnnnnaa ŠŠuu ll ccoovváá::
Populární a úspěšná česká youtuberka
a blogerka, ale i tanečnice a zpěvačka. Sbírá
jeden úspěch za druhým. Jako jedna z mála
sází na přirozenost a kreativitu. Snaží se radit
mladým ženám v líčení a oblékání. Vše zvládá
s vtipem a dokáže vykouzlit úsměv na tváři
svým odběratelům. Patří mezi nejodebíranější
české tváře internetu vůbec. AAuu ttoorrkkyy:: Ema
Lišková a Tereza Svobodová, třída 6.C



DDĚĚJJEEPPII SSNNÝÝ KKOOUUTTEEKK
Právě zde si můžete vyzkoušet a ověřit
znalosti z historie. Připraveny jsou tu hned dvě
dějepisné křížovky od žáků šesté třídy.

VVTTII PPNNÝÝ KKOOUUTTEEKK

VVTTII PP 11 ::
Českého turistu po příjezdu do Anglie začnou
neuvěřitelně bolet zuby, takže musí zajít
k zubaři. Když tam přijde, ukáže na zub a říká:
„Tu.” A zubař mu vytrhne dva zuby. Když turista
druhý den mluví se známým, který mu vysvětlí,
že „tu” znamená anglicky „dva”, zařekne se, že
si na to slovo bude dávat pozor. Zuby se však
zase brzy ozvou, tak jde turista znovu
k zubaři. Když mu chce ukázat bolavý zub,
pro j istotu řekne: „Ten.”

VVýýbběěrr:: Josef Babík, třída 6.C

ŠŠKKOOLLNN ÍÍ KKNN IIHHOOVVNNAA:: NNOOVVÝÝ SSYYSSTTÉÉMM
PPRROO PPŮŮJJČČOOVVÁÁNNÍÍ KKNN IIHH ŽŽÁÁKKŮŮMM::

Knihovna naší školy nabízí k zapůjčení celou
řadu zajímavých knih a studijních materiálů.
NNOOVVĚĚ je otevřena denně o velké přestávce
v učebně číslo 307. Přítomna je služba složená
ze žáků třídy 3.A a třídy 6.C.Vypůjčené tituly se
zapisují do sešitu. Neváhejte knihovnu navštívit
a vyberte si z pestré nabídky knih, popř. si
nechte nějakou poradit. Konzultovat a pokládat
dotazy můžete také správkyním školní
knihovky, což jsou: Mgr. Helena Zamazalová
I . stupeň. , Mgr. Sandra Krausová I I . stupeň.

VVee šškkooll nn íí
kknn ii hhoovvnněě jj ee
kk zzaappůů jj ččeenn íí
cceell áá řřaaddaa
nnoovvii nneekk!! !! !! !! !!
NNeevvááhheejj ttee
aa zzaassttaavvttee
ssee zzddee,,
uu rrččii ttěě ssii
uu nnááss
nněějj aakkoouu
ssuuppeerr kknn ii hhuu
vvyybbeerreettee!! !! !! !! !!

RREECCEEPPTT NNAA „„SSYYRROOVVÉÉ““
CCHHEEEESSEEBBUURRGGEERRYY

II nnggrreedd ii eennccee:: 500g hovězího mletého masa,
1 lžíce hořčice, 1 -2 lžičky worcesteru, sůl, pepř
- Vše smícháme a vytvoříme placky, které
necháme chvíl i odležet v lednici! Žemle
můžeme koupit. DDoommááccíí žžeemmllee vvyyttvvoořříímmee
ttaakkttoo:: 1 5g droždí, 1 lžička cukru, 1 /2 lžička
soli , 1 vejce, 1 20 ml mléka, 3 lžíce tekutého
másla, sezamová semínka, vejce na potření.
OObbll oohhaa ddoo bbuurrggeerruu :: čedar, rajče, ledový salát,
kečup, trochu cibulky, trochu česneku, kyselá
okurka, orestovaná anglická slanina, majonéza
nebo tatarka. Přejeme Vám DDOOBBRROOUU CCHHUUŤŤ!!
AAuu ttoorr rreecceeppttuu :: Lukáš Syrový, třída 7.A
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VVTTII PP 22::
Jdou dvě žížaly a jedna se ptá té druhé: "Kde
máš manžela?" Ta odpoví: "Vzali ho na ryby."

LLuukkáášš SSyyrroovvýý
zzee 77..AA

pprraavvii dd ll eenněě
ppuubbll ii kkuu jj ee
zzaajj íímmaavvéé
aa cchhuu ttnnéé
rreecceeppttyy

kk vvyyzzkkoouuššeenn íí
ttřřeebbaa

kkee ssvvaaččii nnccee
ddoo šškkooll yy!! !! !! !! !!
mňam :-)



JJAAKKOOUU PPÍÍSSNN IIČČKKUU KKAARRLLAA GGOOTTTTAA
MMÁÁTTEE ZZEE VVŠŠEECCHH NNEEJJRRAADDĚĚJJ II ?? ::

Napište název na papírek a vhoďte do obálky,
která bude na nástěnce ŽP na hale školy!
Výsledky zveřejníme v příštím čísle! ! ! ! !
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KKAARREELL GGOOTTTT -- ZZLLAATTÝÝ HHLLAASS ZZ PPRRAAHHYY
Karel Gott byl český zpěvák, herec a malíř.
Zpíval písně v různých jazycích (česky,
německy, angl icky, italsky a rusky). V anketách
Zlatý slavík a Český slavík získal celkem 42
ocenění. Dále obdržel více než 1 20 televizních
ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou
desku, opakovaně se umisťoval na prvních
příčkách hitparád a prodeje desek. Celkově
nazpíval 978 písní. Spolupracoval s mnoha
významnými umělci. Karel Gott se narodil 1 4.
července 1 939 v Plzni a zemřel 1 . října 201 9
v Praze ve věku 80 let. J iž od mládí se chtěl
stát malířem. Souběžně s prací se začal
věnovat své druhé lásce a to hudbě a zpěvu.
Poslední písničku nazpíval společně se svou
dcerou Charlotte Ellou. Duet "Srdce
nehasnou" se svým textem skutečně dotýká
lidských srdcí. AAuu ttoořřii :: Tereza Černá, třída 7.A;
Fil ip Hauptvogel a Alexandr Zsemlye, třída 6.C

BBAAJJKKYY
Bajka je l iterární útvar. Základem bajky je
personifikace (zosobnění) - zvířata mluví jako
lidé, mají l idské vlastnosti . Z jej ich jednání
vyplyne nějaké poučení či kritika chyby. Mají
působit na l idi nejčastěj i humornou formou.
ZZddee jj ssoouu uukkáázzkkyy bbaajj eekk oodd nnaaššii cchh žžáákkůů ::

OO PPII LLNNÝÝCCHH MMRRAAVVEENNCCÍÍCCHH AA LLÍÍNNÉÉ KKOOBBYYLLCCEE
Byl podzim a dva mravenci pi lně hledali

potravu. Našli toho mnoho. Když se vraceli
do mraveniště, uslyšel i smích. Byla to kobylka,
která se smála a ječela: „Ha! Ha! Ha! Chi! Chi!
Chi! Vy musíte pracovat a já můžu líně
odpočívat, nic nedělat a válet se!“

Ale mravenci si z toho nic nedělal i , protože
věděli , že až bude zima, budou se smát oni.
A taky jo! Nastala zima a kobylka usilovně
hledala potravu. Když nic nenašla, tak šla
navštívit mravence a poprosit je o jídlo.

Mravenci kobylce nic nedali a řekl i : „Měla sis
opatřit jídlo sama, pro lenost teď nemáš nic.“
Kobylka odešla s brekem. Mravenci zimu
šťastně přežil i . A co stalo s kobylkou? Nevíme,
ale možná se to dozvíme!
AAuu ttoorrkkaa: Natál ie Tichá, třída 5.C

KKOOBBYYLLKKAA AA MMRRAAVVEENNCCII
Ahoj, jmenuji se Luky a dnes Vám budu
povídat příběh o kobylce a dvou mravencích.

Jednou, uprostřed podzimu, nesl i dva
mravenci potravu do mraveniště. Cestou viděl i
kobylku, která se válela na listu. Mravenci se jí
zeptal i : „Proč nesbíráš potravu na zimu?“
A kobylka jim odpověděla: „Času je dost, tak
se mohu ještě opalovat. “ Mravenci řekl i : „Jak
myslíš.“ A pokračovali kl idně dál.
Teprve v zimě začala kobylka hledat potravu,

ale už nic nenašla. Šla za mravenci a zeptala
se, zda jí nedají trochu jídla. Ti jí řekl i stručně:
„Ne!“ A tak byla kobylka celou zimu bez jídla.
AAuu ttoorr:: Lukáš Blažek, třída 5.C

www.jenprodeti.cz/omalovanky-vcelka-maja

VVČČEELLKKAA MMÁÁJJAA

AADDAAPPTTAAČČNNÍÍ PPOOBBYYTT VV JJEESSEENN IICCII
OOČČIIMMAA ŽŽÁÁKKYYNNĚĚ ŠŠEESSTTÉÉ TTŘŘÍÍDDYY::

Výjezd do Jesenice byl opravdu moc skvělý.
Cesta byla sice dlouhá, ale vyplati la se! Pokoje
byly super, protože vše v nich bylo úplně nové.
Jídlo bylo velice chutné. Deváťáci nám
šesťákům ukázali výstavu masek - tol ik jsem
jich ještě nikdy pohromadě neviděla. Trávil i
jsme čas venku a hrál i jsme různé hry. Naučil i
jsme se spolu lépe spolupracovat. Za to moc
děkujeme paní učitelce Džuberové. Od té doby
spolu celá naše třída mnohem lépe vychází.
Děkujeme! Výjezd byl pro nás skutečně
přínosný. AAuu ttoorrkkaa:: Tereza Círková, třída 6.A

AAuu ttoorrkkaa oobbrráázzkkuu :: Tereza Círková, třída 6.A

PPOODDZZIIMM



AAuu ttoorr oobbrráázzkkuu :: Richard Tomášek, třída 6.C

OOMMAALLOOVVÁÁNNKKAA:: CCUUPPHHEEAADD

RReeddaakkccee ččaassooppii ssuu :: ŠŠÉÉFFRREEDDAAKKTTOORR:: Tomáš Pokorný 9.A; OODDPPOOVVĚĚDDNNÍÍ RREEDDAAKKTTOOŘŘII :: Klára
Davidová 9.A, Victorie Čontofalská 9.A, Tereza Černá 7.A, Lukáš Syrový 7.A, Tereza Círková
6.A, Tereza Vitnerová 6.A, Sebastian Pinc 4.A, Tobias Jelínek 4.B; RREEDDAAKKTTOOŘŘII :: viz autoři
jednotl ivých článků; GGRRAAFFIIKKAA:: Tomáš Pokorný 9.A, Mgr. Sandra Krausová; PPeeddaaggoodd ii cckkéé
vveeddeenn íí:: Mgr. Sandra Krausová, Jana Panochová. Děkujeme všem za příspěvky do časopisu!

AADDAAPPTTAAČČNNÍÍ
PPOOBBYYTTYY TTŘŘÍÍDD::

V září vyjely děti
z druhého stupně
a také z 5. tříd
na adaptační pobyty
do Jesenice. Žákům
se adapťáky líbi ly.
Výjezdy nás čekají
zase za rok!

PPŘŘIIDDEEJJ SSEE KK NNAAŠŠEEMMUU OOKKOO TTÝÝMMUU !!
Přidejte se k nám a staňte se našimi stálými
redaktory! Nebo nám jen kdykoliv přispějte
jakýmkoliv zajímavým článkem, recenzí,
rozhovorem, obrázkem, příběhem P Budeme
rádi za Váš příspěvek! Napište nám názory
na náš časopis a nápady na jeho vylepšení!
Příspěvky můžete donést do KLUBU paní
vychovatelce Janě Panochové! Nebo pište
na EMAIL: ssaannddrraa.. kkrraauussoovvaa@@sssszzssll ii ttvvii nnoovv.. cczz
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DDAALLŠŠÍÍ ČČÍÍSSLLOO ČČAASSOOPPII SSUU OOKKOO VVYYJJDDEE VV PPRROOSSIINNCCII JJAAKKOO VVÁÁNNOOČČNNÍÍ SSPPEECCIIÁÁLL!!


