
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

    

 

  

                                              

 

  

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Copak nám přinesl pátý měsíc? Kromě teplého počasí, letních bouřek a dvou 

dnů volna (bohužel v neděli) odstartoval jakousi konečnou část školního 

roku, kdy sice finišujeme se známkami, ale najde se tu mnoho příležitostí 

k relaxu v podobě soutěží, exkurzí, výletů a jiných nelavicových aktivit. I 

jen to, že se jdeme učit ven, je zpestření a předzvěst blížících se prázdnin. 

Oficiálně je květen měsícem lásky, boje proti komunismu a zaštiťuje i 

požární ochranu. Popřáli jsme maminkám všechno nejlepší k svátku a těšíme 

se na příští rok, kdy státní svátky vyjdou na pondělí, a my si pospíme . 

 

 Každá třída obdrží 1 výtisk časopisu. V případě, že si budete chtít časopis 

přikoupit, získáte jej v kanceláři školy za 5,- Kč, nebo si ho můžete 

prohlédnout na webových stránkách školy. 

    

Vaše náměty a připomínky posílejte na l.stoupova@centrum.cz 

Děkujeme za spolupráci.  

 

 Květen 8/ 2011 

 

Fotbálky 
Květen 1904 - pro všechny z nás 

bezcenné datum, ale pro fotbalové „ 

fajnšmekry“ měsíc založení FIFA. Pořád 

nic? Skočte si za kluky ze 4. a 5. Tříd - 

neznají fotbal jen teoreticky, ale svůj 

kopačkový um předvedli na McDonald ’s 
cupu, kde po vyhraném okrsku obsadili 

v okresním kole krásné 3. místo. Starší 

kluci se nedali zahanbit a vyslali 

fotbalový výkvět osmých a devátých tříd 

na turnaj Mladého Labe. Po vysilujících 

výkonech vykopali pro naši školu bronz. 

Ať žije kožené slunce . 

„ Masák“ 
Osmé a deváté třídy se vydaly na německo - českou hru představenou 

gymnazisty z Pirny. Žákům se líbilo, jak Němci ovládli dobře náš jazyk a 

drobným chybám se všichni ze srdce zasmáli. Denny Černý nám prozradil, že 

se mu líbily vtipné šišlavé situace a našemu Bobanovi zase učarovala přísná 

slečna učitelka. Achtung, Ruhe! :-) 

 

 

Sapare - vědět, jak žít 
Kluci nezaváhali ani v republikovém klání 

soutěže o zdravém životním stylu. Obsadili 

krásné 4. místo. A co víme my? Náhodně jsme 

se poptali: 

1) Jak vypadá výživová pyramida? 

Dole je ovoce a zelenina, pak, maso a ryby a 

nejvýš jsou sladkosti. 

2) Co bychom měli jíst denně? 

Asi zeleninu - ale já ji nemám rád. 

Chleba. Snídani. Předsvačinku  

3) Co jíš, a víš, že ti to škodí? 

Maso, tuk, grilované věci, bonbóny, hambáče a 

hranolky. 

4) Jaké obaly by měly mít potraviny? 

Průsvitné. Co tam nic nepronikne. Alobal. 

„Potravinovaný“  pytlík . 

„Money, money, money “ 
Nebudeme si zpívat“ abbáckou“ písničku, ale chceme jen upozornit na 

blížící se prázdniny a možnost přivýdělku. Sice ve většině případů bez 

protekce a „ tlačenky“ ani kuře nehrabe, ale zkuste zasurfovat po netu a 

bombardovat telefonáty kempy, stavební  a uklízecí firmy, obchody, letní 

tábory nebo oblast cukráren, hospůdek a kiosků. Kdo dřív přijde,… 

 

 

 

Mladí zdravotníci 
V půli května se pětičlenná hlídka obsahující 

děti z 5. A zúčastnila  soutěže první pomoci. I 

když se na ně pořadatelé koukali jako na „ 

zelenáče“, vybojovali jsme krásné druhé místo. 

Z úst soutěžícího: „ Rány vypadaly opravdově a 

figuranti dodávali situaci „ opravdičnost““. 

    Majda Trajerová 



 

 

  

 

 

 

  

 

                     

 

 

 

   

 

                                  

 

 

 

  

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze na zámku 
Čtvrté třídy si vyrobily noblesní 

pokrývky hlavy a postupně se vydávají 

obdivovat krásy našeho zámku. 4. B už 

jisté znalosti má, pro lepší zapamatování 

vyslechnutých informací si děti po 

prohlídce vyplnily pracovní listy. Vřele 

doporučujeme návštěvu zámku, kde 

můžete obdivovat nejen „ pokojíčky“ 

bývalých pánů, ale i krásně kvetoucí 

růžovou zahradu a výhled na město. 

Hasiči- 4.,5. tř.- Den s IZS 
Necelá stovka našich dětí si mohla 

vyzkoušet, co znamená být členem IZS. 

Dozvěděli jsme se mnoho o detailech 

práce policisty, hasiče i záchranáře. 

Nahlédli jsme do jejich vozů, zjistili 

jsme, co víme o první pomoci a dopravní 

výchově. Kdo chtěl, nechal si odebrat 

otisky, dýchal do alkohol-testeru, nebo si 

napsal test pro cyklisty. Děkujeme nejen 

za užitečné rady a názornou výuku, ale i 

za drobné dárky, které jsme od 

IIIntegrovaného ZZZáchranného 

SSSystému dostali. 

Výlet 3. A 
První parné dny využila „ trojka“ k dvoudennímu výletu. Sice nejeli nikam 

daleko, ale přeci jen nebýt na noc doma je „ dobrodrůžo“. Shrnutím akce 

přispěla Verča Perlová: 

„Ve dnech 26. A 27. května jsme jeli se třídou 3. A na školní výlet do hotelu na  

Maxičky. Vařili tam dobře a bylo to tam fakt „ hustý“. Hned první den jsme šli 

k rybníku a máčeli si v něm nohy. Hráli jsme sportovní hry a já s Kamčou jsme 

skládali píseň. Ubytování bylo moc pěkné, pokoje po dvou nebo třech. A 

k snídani švédské stoly- mňam, mňam. 

 

 

Drážďany 
Deváté třídy se vypravily k sousedům za 

hranice, nejvíce se jim líbilo 

v Hygienickém muzeu, zvlášť přístroj 

pozorující mozkovou (nulovou) aktivitu, 

kdo si chtěl hrát, blbnul v dětském sektoru. 

Z her žáci přešli ke katedrále na náměstí, 

jukli nejen dovnitř, ale i do podzemních 

katakomb. Z hecu vystřihlo pár jedinců 

před chrámem cikánské písničky. Některé 

z nás oslnil výhled na Labe- tedy Elbe. 

Potkali jsme i Čecha, který ztvárňoval 

živou sochu.  Nezapomněli jsme ochutnat 

místní bratwurst. Alles Gute, meine Liebe! 

Chomutov- 8. Třídy 
Menší „předvýlet“ si udělaly osmé třídy. 

Vyjely si do Podkrušnohorského zoo 

parku v Chomutově, kde jim bylo k 

dispozici 160 druhů zvířat. Aby se 

exkurze nezměnila jen v imitaci 

usínajících zvířat, byli „ účastníci 

zájezdu “ vybaveni pracovními listy 

v angličtině (jasná odlišnost od opic) a 

fotoaparáty a aktivně poznávali 

roztomilá zvířátka. 

Mladé Labe 
V máji se na nábřeží ozýval libozvučný hluk- tedy popravdě 

se zde konala speciální akce dětí, my ji nazveme „ školy pro 

školy“. Než jsme naladili nástroje, zahrály mezitím školy a 

školky, vystoupily mažoretky, aerobičtí akrobaté a ostatní 

děčínské školy se svými zpěváčky a hudebníky. My jsme 

měli hodinový blok- bubny, seminář šestek, devítek i další 

ukázky naší tvorby.  Druhý den byl postaven stan, který 

propagoval naší školu, zájemci si mohli vyzkoušet hudební 

nástroje a klást zvídavé otázky. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


