Zblízka jsme si

Od začátku roku už máme

prohlédli vrabce ,

spoustu úspěchů

stehlíka i červenku

Již na začátku září se ko-

paměť a vztah k přírodě.

naly Hry 3. tisíciletí, kde

Proto není divu, že se jako

jsme v netradičních hrách

každý rok zúčastnili zástupci

vybojovali bronz a stříbro.

z téměř každé třídy podzim-

Školu

navštívil

ornitolog Tým ŠUŽ následně rozmístil

Václav Beran, který hned ptačí budky v areálu školy.
ráno připravil síť a odlovil
vrabce

polního,

stehlíka

obecného a červenku obecnou. Ty jsme si mohli zblízka prohlédnout a pohladit.

Pro děti byly připraveny
další zajímavé aktivity.

Celý článek na str. 3
Celý článek na str. 4

Z běhu po Úštěckých schodech (str. 3) i z běhu na

ního poznávání rostlin.

Vý-

sledky byly také výborné.
Celý článek na str. 4

Mostnou horu (str. 4) máme také medaile!
Naši žáci mají nejen rychlé
nohy, ale také velmi dobrou

Vánoce ,
Vánoce
přicházejí ...

Máme pro vás pár receptů
na vánoční cukroví a nějaké
to luštění na dlouhé chvíle.
Na straně 6 a 7
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KALENDÁŘ PROBĚHLÝCH AKCÍ
ZÁŘÍ - PROSINEC 2016
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku
6. - 7. 9. Hry třetího tisíciletí - Račice
16. 9 Běh po úštěckých schodech
16. a 22. 9. Za školáky do Afriky
27. 9. ŠUŽ (Škola pro udržitelný život) - projekt
„Zahrada pro ptactvo, ptactvo pro zahradu“
30. 9. Svět v pohybu
4. 10. Podzimní poznávání rostlin
6. 10. Tonda obal na cestách
10. 10. Coca cola cup
12. 10. Běh na Mostnou horu

16. 10. 72 hodin proti lhostejnosti
9. 11. Exkurze do planetária a mořského světa v Praze
15. 11. projekt „Příběhy bezpráví“
16. 11. Slavnostní otevření bylinkové zahrady
23. 11. Slavnost slabikáře
29. 11. OF Florbal Lovosice
30. 11. Audit ekoškoly
5. 12. Mikulášská nadílka
9. 12. Balónky Ježíškovi

NA ÚVOD TU MÁME NĚCO Z UČITELSKÉHO
ŠUPLÍKU OD BÝ VALÉHO ŽÁKA
Co by mi řekl můj mobilní telefon?
„Dej mi najíst elektřiny, jsem úplně vyčerpaný!"
„Nefoť se pořád!"
„Odepiš jí, když na to čeká. "
„Nepřehřívej mě, je tu 25 stupňů a mně je teplo."
„Kdybys mě každý den neupustil minimálně 2x na zem,
neměl bych škrábance."
„Nekoukej se pořád na ta videa, už na to nemám
energii. "
„Nepokládej mě na lavici o hodinu."
„Ztlum si ty písničky, mám migrénu."
„Kup si na mě obal, abych nebyl zraněný."
„Nenos mě v kapse, kde máš klíče, hrozně mě to bolí a

mám škrábance."
„Neťukej do mě tak hodně, já tě taky nemlátím."
„Dej mi trochu nadechnout kyslíku a vyndej mě z té
kapsy."
„Nenos mě do vany, neumím plavat."
Dominik Novotný, 9. ročník 2015/2016
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
HRY TŘETÍHO
Ve dnech 6. a 7. září 2016 jsme
vyrazili
na
veslařský
kanál
v Račicích. Z naší školy se účastnilo
6 žáků z osmé a deváté třídy – K.
Opočenská, B. Mikinová, A.-M. Černá, D. Fantová, M. Budka a K. Zvala.
Brzy ráno jsme se všichni sešli na
nádraží a odjeli vlakem do Litoměřic, kde jsme čekali na autobus,
který nás dovezl až do Račic. Když
jsme dojeli na místo, hned nás přivítali a každé dvojici dali vlastní
pokoj. Po příchodu na pokoj jsme
byli příjemně překvapeni, jak hezky vypadá. Vybalili jsme si a hned
jsme šli na zahájení celé soutěže,
kde nám podrobně popsali, jak to
bude celé dva dny probíhat. Všechny účastníky náhodně rozdělili do 8
týmů. Učitelé z různých škol si losovali žáky, kteří k nim šli do družstva. Někteří měli štěstí a byli
v týmu se spolužáky. Po rozdělení
do družstev jsme se připravili na
první disciplíny.
Každý bojoval za svůj tým, do kterého byl vylosován. Na programu
bylo hodně zábavných disciplín,
jako např. minikopaná, vybíjená,
lakros a kin-ball. Většina disciplín

TISÍCILETÍ
byla netradičních, proto všichni
žáci byli seznámeni s jejich pravidly až na místě. Celý den spolu hrály dva stejné týmy a po určeném
čase se vystřídaly na všech disciplínách. Potom jsme se samozřejmě
museli najíst, takže jsme šli všichni
do budovy, která byla nedaleko
našeho ubytování. Jako večerní
zábavu si pro nás připravili hry
např. frisbee, házení malé raketky
do dálky apod. Večerní zábava trvala od 20 do 21 hodin, potom jsme
se šli všichni pořádně vyspat, abychom nabrali síly na další den.
Ráno v 8 hodin byla snídaně, kde
bylo velké množství jídla. Každý si
našel to, co mu chutnalo. Potom
následovaly ty samé disciplíny: fotbal, kin-ball, lakros a další sporty,
ale každý tým soutěžil s jiným než
první den.
Organizátoři nám připravili úžasnou věc - mohli jsme si vyzkoušet
jet na dračí lodi a zároveň soutěžit
proti druhému týmu. Myslím si, že
všichni z toho mají nezapomenutel-

ný zážitek.
Ale jako vrchol celých her byl závěrečný triatlon, kde jsme se
účastnili běhu (asi 1 km), plavání
(asi 200 m) a jízdě na bruslích (5
km).
V týmu jsme se museli dohodnout a
poslat ke každé disciplíně alespoň
3 žáky. Nejdříve jsme plavali
z jednoho mola k druhému, vylezli a
předali štafetu běžci. Ten uběhl
kilometr a dál pokračoval bruslař,
který dokončil celý tento triatlon.
Sice jsme bojovali proti sobě, ale
navzájem jsme si pomáhali i
s protihráči, když bylo potřeba.
Potom následovalo už jen vyhodnocení. My jsme dostali krásné stříbrné a bronzové medaile. Nakonec
jsme si šli sbalit a autobusem jsme

se po náročných dvou dnech soutěžení vrátili domů. Myslím, že máme
na co vzpomínat.

Barbora Mikinová, 8. tř.

BĚH PO ÚŠTĚCKÝCH SCHODECH
Dne 16. 9. 2016 se 14 žáků naší školy
ze 2. – 9. třídy zúčastnilo Běhu po
úštěckých schodech. Trasy byly různě dlouhé, rozdělené podle věku dětí. Běhalo se nejen po schodech, ale i
v úzkých uličkách a zatáčkách.
Z 380 zúčastněných jsme se získali
mnoho 4. a 5. míst.

Na vítězné „bedny“ se dostali:
1.místo - Filip Krupička, 3.tř.
běh na 300 m
2.místo - Karel Zvala, 9.tř.
běh na 1 300 m
Barbora Rajmanová, 6. tř.
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BĚH NA MOSTNOU HORU
Další velmi úspěšnou akcí byl Běh 3.místo - Filip Krupička
na Mostnou horu, konaný dne 12. 2.místo - Veronika Hamouzová
10. 2016, kde naši žáci „ukořistili“
Marek Efler
medaile v každé kategorii.
Marek Budka
Eliška Hanzlíková
1.místo - Veronika Erbenová
Martina Beranová

OF FLORBAL
LOVOSICE
Ani naši „Berani“ nezůstávají pozadu.
Dne 29. 11. 2016 se kluci z florbalového kroužku zúčastnili společně
s dalšími devíti družstvy okresního
kola celorepublikového turnaje. Pod
vedením paní vychovatelky Umanové se jim podařilo vybojovat úžas-

nou stříbrnou medaili a postoupili do krajského finále
do Teplic!
Tým Beranů:
Štěpán Machaj
Šimon Krupička
Matěj Budka
Adam Božík
Adam Janík

Václav Černý
Bronislav Hrabák
Tomáš Korba
Matěj Rajman

PODZIMNÍ POZNÁVÁNÍ ROSTLIN
15 našich žáků se dne 4. 10. 2016
zúčastnilo

Podzimního

poznávání

rostlin, které se konalo na ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích. V 9
kategoriích podle věku jsme získali
9.místo - 1x
6.místo - 1x
5.místo - 4x

3.místo - Forgačová Nela
Hrabáková Alena
Marounová Anna
2.místo - Černá Anne-Maria
1.místo - Albrechtová Lucie
Hrabák Bronislav
Barbora Rajmanová, 6. tř.

4.místo - 3x
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ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

„ZAHRADA PRO PTACTVO, PTACTVO PRO
ZAHRADU“
Tento projekt se uskutečnil 27.
září 2016. Pro děti byly připraveny
zajímavé aktivity, při kterých např.
poznávaly ptactvo podle obydlí (les,
voda, pole a louka), skládaly rozstříhané obrázky ptactva a 2. stupeň skládal ptáčky z přírodnin podle fotografie. Mladší žáci si také
zahráli hru ,,Orel“. Jeden ze soutěžících představoval orla. Ostatní
si museli nasbírat 10 kamínků, ze
kterých pak postavili svoje hnízdo,
ve vymezeném prostoru školy, orel
se nesměl dívat a pak šel hledat
ukrytá hnízda.

Nebylo to jen povídání, ale hned
ráno připravil síť, do které se během dne chytili ptáčci. Ornitolog
odlovil vrabce polního, stehlíka
obecného a červenku obecnou,
které si žáci poté mohli zblízka
prohlédnout a pohladit. Tým ŠUŽ
pak následně s pomocí ornitologa
rozmístil ptačí budky, které žáci
s rodiči společně vytvořili minulý
školní rok.
Byl to zajímavě prožitý školní den.

Školu navštívil ornitolog Václav Beran, který měl pro žáky připravené
zajímavé povídání o místním ptactvu.

Kristýna Opočenská, 8. tř.
Barbora Mikinová, 8. tř.

72 HODIN PROTI LHOSTE JNOSTI
A SL AVNOSTNÍ OTE VŘENÍ
BYLINKOVÉ ZAHRADY
Před mateřskou školou byly vyDne 16.11. bylo slavnostní otevřetvořeny záhony a dne 14.10.
ní bylinkové zahrady na kterém
proběhla akce 72 hodin proti
byla i regionální televize a novináři
lhostejnosti. Zapojila se celá
z Deníku Litoměřicka.
škola. Sázely se různé
Stejně jako v 1. fázi
bylinky nebo třeba motýlí „Sázely se motýlí
byla potřeba finanční
květiny, které je lákají květiny a přijela i
dotace. Komise uznala,
na sladký nektar. Před
že projekt je zpracobylinkovou zahradou jsou regionální televize.“ ván kvalitně a zaslouží
i hmyzí hotely, do ktesi podporu 109 625,- Kč (87 700,
rých se mohou nastěhovat např.
- Kč Ústecký kraj a 21 925,- Kč
včely, mravenci, mouchy, berušky
naše povinná spoluúčast).
a jiní. Děti z MŠ se mohou chodit koukat na tento hmyz.
Klára Cilinková, 5.tř.
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VÁNOCE SE BLÍŽÍ...
Než však přijdou, můžete si zkrátit dlouhou chvíli
luštěním, pečením nebo někam vyrazit.
Ale kam?
Máme pro vás pár tipů...
LIBĚŠICE

Můžete také vyrazit do

14. 12. Vánoční prodejní výstava (od 10 hod. v hale ZŠ)

kina Máj na Anděl páně 2

19. 12. Jak to bylo v Betlémě
divadelní scénka s živými zvířaty (15:30 na

(10. a 11. 12.) a o

náměstí u kostela)

Štědrý den třeba na

Adventní koncert v kostele (17:00)

Vánoce u krtka nebo na

ÚŠTĚK

Tajný život mazlíčků

18. 12. Česká mše vánoční (18:00 Kostel sv. Petra a
Pavla)

31. 12. SILVESTR (20:00 Kulturní dům)

ROUDNICE NAD LABEM

LITOMĚŘICE
17. 12. Vánoční ples (20:00 Kulturní dům)
Hraje Big Band Bonit,
Na programu je např. závěsná akrobacie
nebo vystoupí Monika Absolonová

25. 12. Vánoční besídka (20:00 Rvačov 136, Roudnice nad
Labem)

Barbora Mikinová, 9.tř.

PÁR RECEPTŮ NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Sněhové sirky
Na Vánoce se snad každý těší. Taky znáte ten pocit,
když v kamnech hoří oheň a všude krásně voní svíčky?
Neznáte? Nevadí, vyzkoušejte si ten to pocit utvořit
při pečení těchto sněhových sirek.
INGREDIENCE :
3 bílky
1 lžička citrónové šťávy
325 g moučkového cukru
čokoládová poleva

POSTUP :
Z bílků ušleháme tuhý sníh, do kterého za stálého šlehání přidáme cukr a citrónovou šťávu (hmota musí mít
trochu hustší konzistenci, aby sirky udrželi tvar).
Pomocí cukrářského sáčku nastříkáme na plech pokrytý
papírem na pečení malé rovné tyčky asi 10 cm, které
sušíme asi hodinu v mírně vyhřáté troubě.
Po vychladnutí jeden konec namočíme do polevy.
Dobrou chuť
Alena Hrabáková, 6.tř.
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Kuličky

Kokosové lanýžky

z tatranek

INGREDIENCE

necháme vychladnout (2,5 hod.)

100ml smetany

Vychladlou směs krátce prošleháme a přidáme jemně nastrouhaný
kokos.

INGREDIENCE

200g bílé čokoládové polevy

5ks tatranek

25g kokosového tuku (k dostání
v prodejnách zdravé výživy)

250g mouč. cukru
130 g ztuženého tuku

6 kapek vanilkového aroma

50g kakaa

100g kokosu + kokos na obalení

1 vejce

POSTUP

2 lžíce rumu
Strouhaný kokos na obalení
POSTUP

Tatranky nastrouháme a
spojíme s ostatními přísadami. Z těsta utvoříme kuličky,

V malém hrnci přivedeme k varu
smetanu, odstavíme a přidáme
bílou čokoládu a kokosový tuk
nakrájené na kousky. Mícháme,
dokud se čokoláda i tuk nerozpustí, přidáme van. aroma a

Dvěma lžičkami tvoříme kuličky,
které opatrně obalujeme
v kokosu.
Rada: Lanýžky hezky vypadají,
když je vložíme do barevných
papírových nebo alobalových košíčků (na muffiny).
Klára Cilinková, 5.tř.
(35 ks/35 minut/75 kcal)

které obalíme v kokosu.
Klára Cilinková, 5.tř.

Slovní přesmyčky
Vánoce jsou tady! Vánoce jsou hlavně svátky odpočinku. Co si ten odpočinek zpestřit křížovkou? A komu moc
křížovky nejdou, se vůbec nemusí bát - tuhle naší zvládne každý. Teď už jenom vezměte tužku a pusťte se do
toho.
ŠEŽÍJEK........................................................................
VĚDAZH .........................................................................
KEČEMORTS .................................................................
DOBYZO ........................................................................
ŤEZEŘ ............................................................................
KYRÁD ............................................................................
BOROVÝMARB TÁLAS ...............................................
ZÍKEŘ .............................................................................
PRAK ...............................................................................
KROVÍCU .......................................................................
Snad jste se při luštění bavili!
Alena Hrabáková, 6.tř.
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Barbora Rajmanová, 6.tř.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Je tradicí, že deváťáci si připraví masky čertů a andělů a vyráží v čele s Mikulášem za našimi zlobidly
do prostorů školy, ale i „školky“. Někteří se (asi oprávněně) bojí, a raději se schovávají, ale i ti nejmenší většinou strach překonají, něco zazpívají nebo odrecitují a přislíbí poslušnost do dalšího roku,
aby si je čerti neodnesli do pekla. Jsou to moc krásné představy hlavně pro nás rodiče, ale bohužel
poslušnost našim ratolestem vydrží v řádu pár dní.
Ale co...za rok přijdou zas a my se můžeme těšit na pár hezkých dní v roce, kdy děti výjimečně nebudou až tak moc zlobit :-)
A na závěr pár fotek z asi nejoblíbenější akce ke konci roku…
Lenka Šimberská

Redakční rada se těší na shledanou
u příštího vydání!
Klárka Cilinková

Barborka Mikinová

Barča Rajmanová

Lenka Šimberská

Ála Hrabáková
Nela Kylíšková

Dotazy a připomínky
můžete sdělit p.Šimberské

a externistka
Týna Opočenská
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