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Výměna oken 

     Jak jste si jistě všimli, již v minulém roce se na naší škole 
vyměňovala stará dřevěná okna za nová plastová. Opravy se protáhly 
přes prázdniny, kdy k oknům přibylo oranžové orámování kolem 
nich, nové dveře u hlavního vchodu a zvenčí do tělocvičny. Celá 
oprava vyšla na 3,5 milionu korun. S novými okny škola ušetří i za 
topení, což je, vedle zkrášlení školy, nemalou výhodou. Doufáme, že 
opravy vydrží dlouho krásné. 

     T. Jungbauerová, 9. tř.

     Určitě jste také nezapomněli, že v době výměny oken se jednotlivé třídy 
2. stupně učily v aule, a teď se situace opakuje, jen s tím rozdílem, že 
důvodem stěhování je malování některých tříd. Přestože se malovalo 
nedávno, třídy po působení některých žáků vypadají jako po boji.� 
 

Výpomoc v 1.třídě 
 

     Od začátku minulého září jsme měli v první třídě výpomoc. Slečna 
Klára Schusterová zde měla praxi, kvůli svému studiu na 
pedagogické fakultě. Paní učitelka Zímová byla nadmíru spokojena s 
výsledky. Děti ji přijaly velice dobře.  Učila zde prvouku, hudební 
výchovu, pomáhala pomalejším dětem a stříhala písmenka.  
    Děkuji za vyčerpávající rozhovor paní Zímové, který jsem  použila 
do svého článku. Tady Vám přináším alespoň malou část rozhovoru. 
 
1. Jak se vedlo slečně Schusterové? Pracovala na jedničku. 
2. Splnila vše, co jste očekávala? Ještě víc, než jsem předpokládala. 
3.  Chtěla byste ji tu mít na stálo? Ano, ale mám asistentku Kristýnu. 
4. Co to znamená pro školu do budoucna? Protože se jí tu líbilo a  

bydlí zde, jednou tu třeba bude učit. 
N. Potencová, 9. tř.

 

Počítačový kurz 
 

     Každé úterý od 18:00 se někteří dospělí a senioři chodí vzdělávat na 
počítačový kurz, kde je pan učitel Bärtl se svými dvěma asistentkami 
(Nikolou Potencovou a Terezou Jungbauerovou z 9. tř.) učí základní 
práci s počítačem. Účastníci kurzu se naučí posílat e-maily, vytvářet 
složky, pracovat s textovým editorem a zvládnou další úskalí pro ně 
dosud neznámého světa. 
     Kurzu se účastní lidé z našeho blízkého okolí a všichni věříme, že se 
jim jej podaří úspěšně absolvovat stejně jako jejich předchůdcům 
v uplynulých letech. 
     Dva z účastníků nám zodpověděli pár otázek. 

1. Jak se jmenujete? 
2. Jak jste přišel(a) na tuto nabídku výuky práce na PC? 
3. Co říkáte na styl výuky? 
4. Baví Vás to? 
5. Cítíte pokroky? 
6. Co říkáte na pana učitele (PaedDr. Vladimíra Bärtla) a jeho 

pomocníky? 
 

1. Jana Márová. 
2. Viděla jsem letáček na obchodě u Martínků. 
3. Líbí se mi to moc. Hlavně úkoly a materiály, které dostáváme. 
4. Baví. 
5. Určitě. O nějakých věcech jsem do téhle doby ani nevěděla. 
6. Pan učitel je velmi zkušený v ohledu PC a pomocníci také. 

 

1. Václav Pišl. 
2. Na autobusové zastávce. 
3. Není to špatné, ale moc mi to nejde. 
4. Moc ne. Dělám to hlavně kvůli práci. 
5. Trošku. Aspoň jsem to zkusil. 
6. Vše v pořádku. Jsem rád, že mi pomáhají. 
 

T. Jungbauerová a N. Potencová, 9. tř.
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Zubr Emil Noví redaktoři 

     V pondělí dne 12. 10. 2009 jsme se my, žáci šesté třídy, zúčastnili 
dějepisného programu "Zubr Emil". Toto i jiné poučné programy pro 
základní školy připravuje Muzeum v Ústí nad Labem již čtvrtý rok. 
Celým programem nás zajímavě provedl pan Milan Němec. 
     Jelikož v hodinách dějepisu jsme právě pravěk probírali, byli jsme 
rádi, že se s tímto obdobím naší historie můžeme seznámit blíže a 
popovídat si s odborníky. Zkusili jsme si například vymodelovat 
obdobu Věstonické venuše, střílet z luku, nebo vymýšlet pravěké 
rituály. Celá akce se nám líbila a moc jsme si ji všichni užili.
      Celé představení stálo 940,- korun a tato částka se rozdělila mezi 
žáky, kteří se ho zúčastnili. Další představení připravuje ústecké 
muzeum pro devátou třídu. Snad bude stejně zajímavé a poučné a 
deváťáci si ho užijí stejně jako my šesťáci. 

  N. Batrynová, Š. Špačková, J. Zábranská, 6.tř.

Při tvoření 
venuší 
občas 
vznikaly 
spíš 
housenky 
než ženy, 
ale snažili 
jsme se… 

Záběry ze Zubra Emila můžete vidět i na webových stránkách naší školy. 

     Se začátkem školního roku se naše redakce rozrostla o několik 
nových členů a my Vám je samozřejmě představíme. 
Otázky: 
1. Jak se jmenuješ?                     3. Co tě baví? 
2. Do jaké třídy chodíš?              4. Tvůj oblíbený školní předmět? 
5. Co si představuješ pod pojmem redaktor? 
 

1. Michal Pilník. 
2. Do 6. 
3. TV a playstation 2. 
4. Matematika. 
5. Člověk, co předává svoje informace do článku. 
 
1. Korneliya Batryn. 
2. Do 6.     
3. Plavání, kytara. 
4. Zeměpis.  
5. Psaní do časopisu a zábava. 
 

1. Šárka Špačková. 
2. Do 6.  
3. Roztleskávačky. 
4. Zeměpis. 
 
 

1. Tereza Jungbauerová. 
2. Do 9. 
3. Zpěv, kytara. 
4. Český jazyk. 
5. Člověk, který píše pro časopis. 
 

1. Jana Zábranská. 
2. Do 6. tř. 
3. Tenis. 
4. Angličtina. 
5. Člověk, co sepisuje různé články. 
                                             Redaktoři se vyzpovídali navzájem 
 

 



                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 10  Expedice Buková hora 2009 
 

Návrat paní učitelky Hercíkové… 
 

     Dne 19. 9. 2009 se už po 16. konala expedice Buková hora. Pěší se 
sešli na vlakovém nádraží ve Velkém Březně a cyklisté u dolní budovy 
základní školy. Na turisty čekala trasa dlouhá 12 km a cyklisty dokonce 
46 km. Po úspěšném zdolání pro někoho i namáhavé cesty na nás za 
odměnu čekala tradiční bramborová polévka paní Novákové, opékané 
vuřty, přelety letadel, rogala a projížďky na koních. Odpočatí účastníci 
se vraceli zpět do Velkého Března (tentokrát v porovnání 
s nepodařeným návratem minulého ročníku expedice všichni stihli vlak 
a šťastně dorazili) dokonce i s úsměvem na tváři. U školy si pak 
účastníci s nasbíranými razítky vyzvedli zaslouženou Coca-colu. Celé 
akce se zúčastnilo 140 lidí a 7 psů. Tento ročník se velice vydařil i díky 
krásnému počasí a dobré náladě. 
 

N. Potencová, 9.tř.
 

1. Jak dlouho jste byla na mateřské dovolené? 4 roky. 
2. Narodila se Vám holčička nebo chlapeček? Narodila se mi 

holčička a má se k světu. 
3. Těšila jste se do školy a na svou práci? Docela jo. 
4. Baví Vás tato práce? Baví, ale ráda bych, kdyby žáci byli 

pozornější, více se učili a méně vyrušovali.☺ 
5. Co učíte? Německý jazyk. 
6. Změnilo se ve škole něco ve vaší nepřítomnosti? Ano, změnilo 

se toho hodně, nové lepší vybavení ve třídách, nové dveře i 
okna atd. 

7. Bavilo Vás to doma? Bavilo. 
K. Čerňajeva, 7. A

…a paní učitelky Luzumové 
 

1. Ve kterých třídách učíte? Za letošní šk. rok jsem si vyzkoušela 1. tř. 
– ale jako asistentka, 3. tř., kde jsem učila přes 1 týden, a v současné 
době jsem nastoupila do 4. B místo pí uč. Žďárecké. 
2. Jak se vám líbí v důchodu? Je to prima, nic mě nehoní, mám čas 
na koníčky, chalupu, zahradu a hlavně vnučku. 
3. Jak se vám líbí zastupování jiného učitele? Protože mám kantořinu 
ráda, nevadí mi zaskočit za kteréhokoliv učitele, a to hlavně na 1. st. 
4. Chtěla byste se trvale vrátit na školu, pokud byste mohla? Já jsem 
se mohla vrátit, ale přece jen přibyly roky a ten klid potřebuji. 
5. Změnilo se tu něco, od té doby, co jste tu nebyla? To víte, že ano. 
Ať je to barevnost budovy, nová okna, hřiště, ale hlavně klid o velké 
přestávce tady v 1. poschodí. 
6. Jsou děti hodné? To by si mohly zkusit nebýt hodné. Vždyť mě snad 
znáte.☺ Ale vážně. Ve 4. B i ve 3. tř. i v 1. tř, kde jsem byla, se 
chovaly i chovají hezky. Za to jim děkuji, mám z nich radost. 

K. Čerňajeva, 7. A
 

Ani tentokrát nechyběly oblíbené 
projížďky na koních a k chuti 
přišlo také posezení na balících 
slámy☺ 
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4 Jumping drums Přespolní běh 

     Vystoupení Jumping drums se konalo dne 10. 11. 2009. Do naší školy 
přijelo šest bubeníků a jeden fotograf.  
     Představení trvalo asi jednu hodinu a podívat se na ně přišel celý druhý 
stupeň a praktická škola. Bubeníci s sebou přivezli různé druhy bubnů. Každý 
bubeník měl před sebou buben a dokonce jeden z nich  bubnů pět, do kterých 
mlátil paličkami. Bubeníci nás učili, jak správně máme bouchat na bubny, ale 
my jsme to zkoušeli o židle. Díky jejich nadšení vibrovala celá škola.  
     Když představení skončilo, mohli jsme si zakoupit paličky a plakát, na 
kterém byli vyfoceni všichni bubeníci. Na  paličkách, které jsme si zakoupili, 
byl podpis jednoho bubeníka a jejich znak. Také nám dali vizitky, na kterých 
byla napsána e-mailová adresa a internetové stránky.  

K. Čerňajeva, 7. A
E-mail: batoušek@centrum.cz 
Internetové stránky: www.jumping-drums.cz 
                                 www.bandzone.cz/jumpingdrums 
 

     Dne 7. 10. 2009 se naše škola již pošesté zúčastnila přespolního 
běhu, který se konal v Ústí nad Labem v okolí školy Elišky 
Krásnohorské. Závod běželo celkem šestnáct škol z Ústí nad Labem a 
okolí. Nejlépe se umístili starší chlapci - 3. místo ve složení:Václav 
Přibyl, Jindřich Verbný, Jiří Nazárko, Jiří Kejklíček a Lukáš Vojtěch.
      Zeptali jsme se našeho učitele tělesné výchovy pana Šumy: 
Jak jste byl spokojen s výsledkem? Po dlouhé době jsem byl ohromně 
spokojen, jsem pyšný na všechny žáky i žákyně, jak zvládli tak obtížnou 
a dlouhou trať. Nejstarším žákům gratuluji k získání třetího místa a 
poháru. 
Jaké bylo nejlepší umístění naší školy za těch šest let, co se  běh koná? 
 Letos jsme uspěli nejlépe. 
Děkujeme za rozhovor. 
      Běhu se dále zúčastnili: mladší dívky - 6.místo, starší dívky - 6. 
místo, mladší chlapci - 12. místo. 
      Počasí se vydařilo. Všichni žáci i žákyně, kteří se zúčastnili, dobře 
naši školu reprezentovali a nemají se rozhodně za co stydět. 
      Příští rok si běh rádi zopakujeme. 

J. Zábranská, Š. Špačková a N. Batrynová, 6. tř.
 

Sportovní kurz Holany 
 
     Žáci 6. třídy se s pány učiteli Šumou a Fraňkem a paní 
vychovatelkou Bouškovou vydali v týdnu  od 5. 9. do 12. 9. do Holan, 
vesničce v Českém ráji. Tam, v ubytovně vedle rybníku, se žáci učili 
různé netradiční sporty: frisbee, kriket, softbal, bremball, ringo aj. Ve 
volném čase si žáci mohli zahrát ping-pong,  fotbal, jezdit loďkou po 
rybníku nebo jen odpočívat na chatce. Také šli na výlet na hrad Bězděz, 
který se velmi povedl. Týden utekl jako nic a na konci týdne byli 
vyhlášeni vítězové různých týmů, a vše dokonala diskotéka. Všem se 
kurz určitě líbil. 

V. Přibyl, 8. A
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Školou duněly africké bubny 
Třídní schůzky 

     Na podzim minulého roku k nám na školu poprvé zavítal Jiří Vokáč 
Čmolík, lektor a kreativní ředitel projektu Original Rhythm Team, aby 
prostřednictvím bubnů a dalších rytmických nástrojů pomohl v rámci 
jednotlivých tříd rozvíjet komunikaci a upevňovat vztahy mezi dětmi. 
Během hodinového semináře děti mimo jiné vyzkoušely pravé africké 
bubny, z nichž se díky zručným dětským bubeníkům linuly zajímavé 
rytmy. Všechny děti, od těch nejmenších po ty nejstarší, do bubnování 
šly s nadšením a vervou. 
    Podruhé se naše škola rozezvučela nejen africkými bubny v úterý 22. 
prosince, v poslední školní den, a tak žáci ze šesti tříd místo zrušené 
besídky v Tivoli bubnovali v aule. Nutno podotknout, že všichni po 
hodinovém semináři odcházeli s úsměvem.      
     Kooperaci a možnost relaxace a emocionálního vybití v úterý 
odpoledne využili také učitelé. 
     Záběry z netradiční akce můžete vidět na našich webových 
stránkách, fotografie pak na nástěnce v prvním patře dolní budovy. 

E. Železná

 

     Každý jistě ví, že se dne 12. 11. 2009 v 16.00 hodin na naší škole 
konaly třídní schůzky. Pro někoho mohla být schůzka stresující a 
někdo se zase neměl čeho obávat. Doufáme, že bylo více pochval než 
trestů. Zeptaly jsme se proto našich i Vašich rodičů na dvě otázky. 
 
1.Co očekáváte od třídních schůzek? 
2. Bude následovat doma trest nebo odměna? 
 

pí Kašperová – Jana Zábranská, 6. tř. 
1. Informace. 
2. Pochvala.  
 
pí Potencová – Nikola Potencová, 9. tř. 
1. Hodnocení a je výborné. 
2. Odměna. 
 

pí Zýková – Ondra Zýka, 5. B 
1. Nějaké stížnosti, tak se budeme snažit to napravit. 
2. Možná ano. 
 

pí Špačková – Šárka Špačková, 6. tř. 
1. Dozvím se, jak prospívá moje dítě. 
2. Uvidím až po schůzce. 
 
pí Kolmanová –Marie a Michaela Kolmanovy, 5. B a 7. B 
1. Dobrý. 
2. Ani jedno. 
 
pí Žitná – Andrea Žitná, 4. B 
1. Co se všechno dozvím. 
2. Odměna. 
 

Další kraťoučké rozhovory si budete moci přečíst na naší nástěnce. 
N. Batrynová, J. Zábranská, 6. tř.

Bubenice ze 7. B 
právě poprvé 
osahávají své 
nástroje ☺ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 2 Návštěva úřadu práce 

     Třídy 8. A, 8. B a 9. postupně jeli s paní učitelkami Železnou, 
Kejklíčkovou, Fraňkovou a Eislerovou do Ústí nad Labem, přesněji do 
Informačního a poradenského střediska úřadu práce(IPS ÚP). Tam je 
přivítala mladá paní, která jim nejdříve ukázala, jak je na tom Ústecký 
kraj s nezaměstnaností, jaké jsou nejžádanější profese, nebo mzdy 
vybraných povolání. Poté se třída vždy rozdělila na dvě části. Jedna 
z nich šla k šanonům, kde si vybrali jakoukoliv profesi a dívali se, co 
obnáší nebo kolik bere daný pracovník měsíčně peněz. Druhá skupina 
šla zatím k počítačům, kde odpovídali na různé otázky ohledně 
povolání a nakonec se jim ukázala povolání vhodná pro ně. Paní 
učitelka Železná dala žákům papír s několika otázkami, na které museli 
v průběhu exkurze odpovídat a poté je oznámkovala. Kolem třetí 
hodiny byla exkurze ukončena a žáci se rozutekli po Ústí. 

V. Přibyl, 8. A

     Zajímavé překvapení k příležitosti 
předávání pololetního vysvědčení pro žáky 
osmých tříd připravila paní učitelka 
Horáková – ve čtvrtek 28. ledna do naší 
školy zavítali dva hokejisté z ústeckého 
klubu Slovan, který nese hrdý název Ústečtí 
lvi. Žáci měli možnost vyzpovídat útočníky 
Jana Heřmana a Martina Šagáta, získat od 
nich podpisy a samozřejmě se s nimi i 
vyfotit. 
     Sportovní návštěva byla pro všechny 
příjemným zpestřením. 

Vaše redakce 

Ústečtí lvi na vysvědčení 
 

Martin Šagát (vlevo) a Jan Heřman zapózovali s žáky 8. B (a jedním vetřelcem z 8. A) 

Na počítačích si mohli žáci 
vyzkoušet program, který jim na 
základě jejich odpovědí nabídl řadu 
pro ně vhodných zaměstnání... 

...a v barevných šanonech si 
pak o nich mohli zjistit 
důležité informace. Případné 
otázky jim také ochotně 
zodpověděla pracovnice IPS.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 14 Vánoční sbírka pro opuštěné pejsky  

aneb Ježíšek pro chlupatý kožíšek 
 

      Během prosince 2009 byla zahájena po všech třídách sbírka peněz, 
krmení a potřebných předmětů pro opuštěná zvířátka, která musí žít v 
městském útulku v Ústí nad Labem. Celkem bylo vybráno 4 562 Kč + pytle 
se psím a kočičím krmením a další dary. Odvoz zajistila paní učitelka 
Hasprová. 
       Několik žáků naší školy a paní učitelky Eva Železná, Jana Eislerová a 
Pavlínka Hasprová se v pátek 18. 12. 2009 vypravili předat dárky do 
ústeckého útulku. Mohli jsme si zde vyzkoušet i venčení pejsků a dozvěděli 
jsme se, jak takový útulek vlastně funguje. 
       Jsme rádi, že jsme mohli pomoci zvířátkům bez domova, protože oni si 
péči a lásku velmi zaslouží, po tom, co zažili od svých bývalých „páníčků“. 
Každý z nás určitě někdy vlastnil pejska nebo kočičku či jiné zvířátko, tak ví, 
jací to jsou milí a roztomilí tvorové, kteří jsou vděční za každé pohlazení. 
      Chtěli bychom poděkovat všem, kteří do sbírky ať už peněžním či věcným 
darem přispěli. Co vše jsme do útulku vezli, si můžete přečíst na nástěnce 
v prvním patře dolní budovy. 

                                Jana Zábranská, 6. tř.
 

     A jak přispívaly jednotlivé třídy? Tak o tom si budete moci přečíst na naší 
nástěnce v prvním patře dolní budovy, ale již teď si tam můžete prohlédnout 
vystavené fotografie a na školních webových stránkách zhlédnout krátký 
sestřih z návštěvy útulku. 

Zamilovat se do chlupatých 
čtvernožců nebylo nic těžkého. 

     V 3. A se nám možná rodí budoucí spisovatelky a spisovatelé, a tak jsme se rozhodli Vám 
ukázat něco z jejich práce. Dnes je to příběh od Miroslavy Dražanové. Pokud Vás zaujme, 
můžete si na naší nástěnce přečíst další ukázku. Následně se pak zde objeví i díla dalších 
talentů. 
 

Koník Sára a její dobrodružství 
 

     Bylo, nebylo. Jednou na jednom statku se bílé klisně narodilo krásné bílé 
hříbátko. Očička mělo blankytně modrá a na čele mělo po mamince krásnou 
zlatou hvězdu. Čas rychle ubíhal a hříbátko už bylo trochu větší a maminka se 
s tatínkem pořád radila, jaké mu dát jméno. Už to trvalo moc dlouho, až se 
konečně dohodli, a že to byla holčička, dali jí jméno Sára. 
     Když už bylo Sáře několik měsíců, poprosila maminku a tatínka, jestli by 
se nemohla kouknout po krajině a do krásného zeleného lesa. Maminka a 
tatínek jí to dovolili, protože si mysleli, že už je dost stará na to, aby uměla 
říct, jak její domov a okolí domova vypadá, kdyby se náhodou ztratila. 
     Tak se Sára vypravila na svou první cestu z domova. Když přišla do lesa, 
údivem se zarazila – tolik lesních zvířátek jsem opravdu ještě neviděla- řekla 
si, usmála se a šla hlouběji. Čím dál šla, tím víc poznávala další a další 
zvířátka. V tu chvíli se na ni z houští vynořil medvěd – proboha ta se vyděsila, 
chtěla utéci, ale když se kolem sebe rozhlédla, všimla si, že nemá kudy. Její 
jedinou cestu zastupoval medvěd. Rozběhla se, kudy se dalo, ale brzy narazila 
do velkého silného javoru a co teď? Medvěd se na ni okamžitě vrhnul, ale ona 
vykřikla: „Pomóóóc!“ A v tu ránu se medvěd zastavil. „Tak ty jsi taky zvíře, 
které mluví?“ 
     „Ano, to jsem, ale nejsem žádné lesní zvíře, jsem zvíře ze statku.“ 
     „A říká se ti jak?“ 
     „Nó, říkají mi Sára.“ 
     „Aha, tak ty jsi kůň, že jo?“ 
     „Ano, to jsem, ale né jen tak obyčejný kůň, mám na čele zlatou hvězdu.“ 
     „Jé, ta je krásnááá.“ 
     „Děkuju.“ 
     Tak se za strachu stalo velké přátelství. Pak se spolu vydali na další cestu 
z lesa ven. Když došli na konec lesa, medvěd se zastavil a dál už 
nepokračoval, protože on byl les pán a nemohl se ostatním zvířatům ztratit. 
Slíbili si, že se snad ještě uvidí. 

Nahlédnutí do spisovatelské práce jedné 

malé třeťačky 


