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A spoustu dalších článků
nalezneš na další straně ..

Čeho se v tomto čísle můžeš dočíst ?
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Ačkoliv už tomu nikdo nevěřil, školní časopis
opět vyšel. Vzpomínám si, když mi před 2 lety
bývalá předsedkyně školního parlamentu svěřila
do rukou školní časopis a poprosila mě, aby
školní časopis dál vycházel a pokud možno, aby
ho začalo číst více lidí. Úkolu jsem se ujal a hned
se zkoušel ptát, co by vlastně žáci z naší školy
chtěli číst. Častá odpověď byla „něco
s youtubery“. Tak se tedy začaly ve školním
časopise objevovat rozhovory s youtubery a
mladými talentovanými lidmi. Ale školní časopis
i tak stále nikdo nečetl. Hlavní problém totiž je,
že většina žáků nemá o školním časopise vůbec
povědomí. Ideálním řešením tedy je, aby se ve
školním časopise objevovaly spíše rozhovory
s úspěšnými žáky naší školy a zároveň by školní
časopis fungoval jako informační medium pro
žáky o novinkách ve škole. Psalo by se tedy
hlavně o nás, o nás o žácích.

S pozdravem šéfredaktor Keresztély Szinai.

2

Česko-německé setkání v Praze
Naši žáci se setkali s německými studenty v Praze, kde zakončili spolupráci v tomto školním roce.
Začalo to už v autobuse, kde viděli své německé kamarády, které znají již z jiných společných projektů a se kterými jsou
v kontaktu i přes sociální sítě.
V Praze Češi ukázali německým studentům nejvýznamnější památky, ke kterým vždy řekli několik informací.
Nevynechali ani Pražský hrad včetně katedrály sv. Víta. Společně poobědvali a navštívili v malých česko-německých
skupinách interaktivní výstavu věnující se hudbě a zvuku. Společný den zakončili slovy, že spolupráce bude i nadále
mezi oběma školami pokračovat a že se těší v novém školním roce na další společné akce.
Více informací naleznete na stránkách naší školy v sekci „Partnerská škola“.
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Snowboardový kurz 2017
I letos se opět uskutečnil snowboardový kurz, a protože někdy je lepší mlčet a
spíše nevěřícně koukat, postačí malá fotogalerie. Na stránkách školy je v sekci
„Fotovideogalerie“ video z proběhnuté akce.
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Večerní chemie

Po roční odmlce se na naší školu opět vrátila akce „Večerní chemie“. Chemická minishow byla
určena žákům 2. Stupně, konkrétně našim deváťákům. Aktivity jsou rozděleny do tří částí. V první
části musí žáci ve skupinové spolupráci odhalit skrytý pokus a připravit si na něj veškeré vybavení
(chemikálie i sklo). Ve druhé části pokus předvedou ostatních spolužákům. V poslední části jsou
předváděny pokusy vyučujícími. U některých pokusů pomáhají deváťáci. Večerní chemie
proběhla celkem ve třech týdnech. Každý týden byl vyhrazen pro jednotlivé třídy. Celkový počet
zúčastněných žáků přesáhl 45 žáků. Opět lze říci, že se akce vydařila a příští rok bude
pokračovat.
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Příspěvky našich žáků
BASKETBAL
V úterý byl sraz před školou, kde na nás čekal pan učitel. Když všichni dorazili, tak jsme šli na zastávku, ze které
nás autobus odvezl na ZŠ Mírovou, kde se turnaj konal. Po příjezdu jsme se převlíkli a začali se rozcvičovat. Hned první
zápas jsme se utkali s favority tedy se ZŠ Mírovou. Byl to velice vyrovnaný zápas, ale bohužel jsme po vyrovnaném boji
prohráli o 5 bodů. Dále jsme se utkali se ZŠ Rabasovou a tento zápas jsme zvládli, takže jsme postupovali druzí ze
skupiny. Poté jsme hráli ještě tři zápasy konkrétně proti: ZŠ Palachova, České Mládeži a znovu proti ZŠ Mírová, proti
které jsme nakonec vyhráli a tím jsme postoupili na krajské kolo. Příští týden jsme měli sraz u Masarykovi nemocnice
odkud jsme jeli autobusem do Teplic. V Teplicích bylo 5 týmů, takže jsme odehráli 4 zápasy. První zápas jsme hráli proti
domácímu týmu Teplic, kde neměli moc basketbalistů, takže jsme je porazili zhruba o 7 bodů. Druhý zápas, který jsme
odehráli, byl proti Děčínu, který měl naopak celý tým složen z basketbalistů, z toho poté vyplynulo i konečné skóre 16:0
pro Děčín. Poté nás čekal zápas znovu proti dost lehkému soupeři Chomutovu, kde měli pouze jednoho basketbalistu,
takže jsme vyhráli asi o 5. Poslední zápas krajského kola byl proti těžkému soupeři a to proti Litoměřicím kde byly sice
jenom dva basketbalisti, ale byli na tolik sehraní, že nás porazili 16:23. Díky tomu jsme byly třetí. Poté co jsme odehráli
tento zápas tak jsme nestihli vyhlášení, protože jsme spěchali na autobus, který nám jel asi za 15 minut. Když jsme asi o
45 minut později přijeli do Ústí zpátky k nemocnici, měli jsme rozchod a šli jsme domů.
Tadeáš Trbola
Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium
Dne 18.4 a 20.4 2017 jsem se účastnil přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Přijímací zkoušky probíhaly v POHODĚ.
V 8:30 se rozdaly testy a učitel řekl, jak test vyplňovat a pravidla pro dobu testování. Do testu se nesmělo psát
gumovacími pery. Na test z Matematiky jsme měli 70 minut. Na test z Českého jazyka jsme měli 60 minut. Testy nebyly
těžké, ale na jejich vypracování bylo málo času. Na gymnázium Jateční se přihlásilo 161 uchazečů a na gymnázium dr.
Václava Šmejkala se přihlásilo 143 uchazečů. Na každé gymnázium bylo přijato 30 nejlepších uchazečů.
Tomáš Kroupa

David Michálek
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19. června jsme se my žáci 9. ročníku vydali na exkurzi do Terezína, který sloužil za druhé světové války nacistickému
Německu jako židovské ghetto a sběrný tábor, odkud bylo převážně židovské obyvatelstvo transportováno do
vyhlazovacích táborů. Nejprve jsme měli prohlídku v malé pevnosti, která sloužila jako vězení a kasárna pro příslušníky SS.
Poté jsme se v místním kině podívali na tehdejší nacistické propagandistické video o Terezíně. Dále prohlídka pokračovala
bývalým židovským ghettem, márnicí a krematoriem. Prohlídka byla zakončena návštěvou muzea. I přes nesnesitelné vedro
jsme to všichni ušli a domů přijeli obohaceni o nové vědomosti.

Článek byl převzat se serveru idnes.cz
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„Tak jsem se konečně dostal do televize.“
„A jak ses tam dostal?“
„Odšrouboval jsem zadní stěnu.“

V pojišťovně zvoní telefon:
„Haló, mohu si u vás dát pojistit dům po telefonu?“
„Bohužel, musíte se dostavit osobně.“
„Škoda, to teda radši zavolám hasiče.“
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