Právě se Vám dostalo do ruky druhé vydání Palachovky Dnes. Hned v úvodu
se dočtete o povedeném ozdravném pobytu v Bedřichově. Druhá strana je věnována výletu do Prahy a hudební skupině, která se zrodila v 7. A. Třetí stranu nevynechejte, je pro Vás nachystán
článek o Florbalové lize základních škol
a mnoho dalšího. Na poslední stránce
jsme si pro Vás připravili anketu a básničku na pobavení. Takže přejeme příjemné čtení a nenechte se rušit.
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ČTVRŤÁCI BYLI NA OZDRAVNÉM POBYTU V BEDŘICHOVĚ
Čtvrťáci byli v polovině
října na ozdravném pobytu v Bedřichově.
[Malá, Šerfová, Krištová]

„Děti se pobytu zúčastnily už podruhé. Bydleli jsme
v penzionu Centrum a vařil
nám náš oblíbený kuchař
Rony,“ začala paní učitelka
Blšťáková.
Děti se v pondělí vydaly
na Novou louku, kde se ohřály u čaje. V úterý se prošly do
Janova, kde se svezli na bobové dráze. „To se dětem líbilo asi nejvíc,“ směje se paní
učitelka.
Odpoledne je čekala
„šípkovaná v lese“, která děti
také zaujala. Ve středu navštívily Ještěd. „Byla tam sice
hustá mlha, ale i tak se nám
tam líbilo,“ pokračuje třídní
učitelka 4. A

Čtvrťáci si ozdravný pobyt náramně uţili

Ve čtvrtek si děti zašly
na bowling a odpoledne si šly
zaplavat do bazénu v Jablonci. „V aqvaparku byla největší
zábava,“ prozradila Bára Korejsová.

„V pátek jsme s dětmi
odjeli zpátky do Ústí, ačkoli
se jim vůbec nechtělo,“ zakončila paní učitelka Blšťáková.
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PÁŤÁCI POZNÁVALI PAMÁTKY A HISTORICKÁ MÍSTA V PRAZE
Den před podzimními
prázdninami se třída 5. A
vydala do našeho hlavního města.
[Ilona Matějovská]

českých králů. Po královské
cestě jsme se vydali kolem
kostela sv. Mikuláše na Karlův most a poté jsme na Staroměstském náměstí pozorovali apoštoly na orloji.

Metrem jsme se svezli
pod Hradčany a po Starých
zámeckých schodech jsme
vyšli k Černé věži s hradní
stráží. Z vyhlídky se nám otevřel krásný pohled na zajímavá místa jako Petřín, Národní
divadlo, Malou Stranu nebo
Karlův most.
Na Hradčanech jsme
navštívili Muzeum hraček,
kouzelné domky ve Zlaté uličce, nejstarší kostel sv. Jiří,
kde jsou pohřbena česká knížata.
V katedrále sv. Víta
jsme obdivovali nádhernou
výzdobu
a
také
jsme
v tichosti nahlédli do hrobky

Posledním zážitkem byla naše veselá zpáteční cesta
vlakem, na některých dětech
ani nebyla znát únava
z celodenní procházky po
Praze.

Páťákům se výlet líbil
foto: pí. uč. Matějovská

NOVÁ HUDEBNÍ SKUPINA V 7. A – WHITE THE BAND
Myslíte si, ţe v naší škole nejsou ţádné talenty?
[Krejčí, Novák, Vacurová]

V 7. A vznikla nová hudební
skupina
jménem
White The Band (pro naše
méně anglicky znalé spolužáky je to v překladu Bílá banda).
Jejich první vystoupení
si možná pamatujete z loňské
show Palachovka má talent,
tenkrát ale zpívali Rolničky.
Od té doby se zdokonalili a
začali se svou vlastní tvorbou.
Hudbu většinou skládá
Aleš Novák a texty píšou stří-

davě Terka Vacurová a Hanka Didíková.
Zajímavé je, že texty
jsou v angličtině a podle vyučujících angličtiny nejsou vůbec špatné.
Společně s Alešem, který hraje na klávesy, skupinu
tvoří tři zpěvačky: Terka
Strelková, Lucka Hiekeová a
Jana Ryglová. Zkoušejí ve
volném čase, třeba o velké
přestávce v naší hudebně
s paní učitelkou Kotkovou.
Zdá se, že v dalším ročníku show Palachovka má
talent se máme na co těšit.

1. sloka
My life was sad,
My life was bad,
But you light edit up and I
wasn´t sad
´cause you´re my good friend.
Refrén
I love my life and I love you,
I wanna live, I wanna be with
you
You know I´ll be with you
Závěr
Today I wanna thank you for
all these years
For years with tears
But we stay strong
´cause we're wild young and
free – 3x
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ZÁKLADKA BYLA JEDNODUŠŠÍ, SHODUJÍ SE MINULÝ DEVÁŤÁCI
Daniel Bell a Jakub Khan bylo by učení lehčí. „Probíráme ba: „Je tam každý den výběr ze
pro nás zhodnotili svůj teď látku hodně do hloubky a to tří druhů jídel, z toho jedno veje těžké, ale musíme si na to getariánské, a platí se kartou.
pobyt na gymnáziích.
[Lache]
Dan Bell, který studuje na
Gymnáziu Stavbařů, si myslí, že
ho naše škola připravila velmi
dobře, a například biologie mu
připadá lehká.
Kuba Khan z Gymnázia
Jateční ale uznává, že kdyby
dával v 9. ročníku větší pozor,

zvyknout. Je potřeba se učit
každý den a radši nechybět, jinak se v tom ztratíte a látku už
nedoženete,“ uvedl.
Také učitelé na gymnáziu
jsou podle něj přísnější a mají
divný smysl pro humor. „U nás
jsou teda učitelé hodně přátelští,“ řekl Dan: „A vykají nám.“
„Na druhou stranu je na
gymplu lepší jídelna,“ dodal Ku-

Akorát mi vadí, že začínáme školu už v půl osmé,“ zakončil Jakub.
Jaké gymnázium byste si
vybrali vy? Anebo vás láká jiná
škola? Na toto téma se vás zeptáme v některé z příštích anket.

FLORBALOVÁ LIGA ŠKOL SE PŘEHOUPLA PŘES SVOU POLOVINU
Náš florbalový výběr se Trenér týmu pan učitel Jakub tentokrát ale na jejich paluzatím drţí na druhém Mrázek pochválil především bovce. I přesto, že Palachovka
brankáře Běžela, který podá- opět vyhrála, soupeř dal obramístě.
[Harmach, Petržilka]

Palachovka vstoupila do Florbalové ligy základních škol v
Ústí nad Labem tou pravou
nohou.
Celkem bez problémů si
poradila na domácí půdě s
Mojžířem, který porazila 11:4.

val stabilní výkon v průběhu
utkání.
Druhé utkání se však
výběru Palachovky nepovedl.
Výborně sehraná Rabasovka
nedala našemu mužstvu vůbec žádnou šanci a s přehledem utkání vyhrála 13:2.
A zatím poslední odehrané utkání – opět proti Mojžíři –

ně a brankáři více zabrat.
Konečné skóre 9:6 a průběžné pořadí v divizi A je druhá pozice, navíc reprezentanti
mohou slavit postup do čtvrtfinále. Poslední formální utkání se odehraje proti Rabasovce
u nás.

PŘÍPRAVKA V POHÁDKOVÉM LESE A TURISTICKÝ KROUŢEK
V přípravce se pořád něco
děje. Například 9. října se
naši malí spoluţáci vydali
do nedalekého Váňova, kde
navštívili Pohádkový les,
plný pohádkových postav.
Děti měly za úkol hádat, která figurka patří do jaké pohádky. Na konci tohoto krásného výletu si děti opekly
buřty. Celkem překvapení
pro paní učitelku bylo, že některé děti opékaly buřty po-

prvé. Paní učitelka si dále
chválila, jak se děti slušně
chovaly v autobuse cestou
tam i zpět. Je vidět, že pobyt
v přípravce má na děti dobrý
vliv.
[Lache]

Blansko. „Cestou jsme narazili na farmu plnou koní,
to bylo super,“ uvedla Míša
Votrubová. Některým turistům při cestě do prudkého kopce docházely síly,
ale nakonec to všichni
zvládli. Odměnou jim byl
krásný výhled na Ústí a
okolí. Další výlet se připravuje na příští měsíc a půjde se na Lovoš.

V neděli 14. října se paní učitelka Šrůmová a
členové
turistického
krouţku vydali na další
výlet. Hlavním cílem této [Krejčí]
výpravy totiž byla zřícenina
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Jak jste začali školní rok?
Tereza H. 13 let, 7. A
Školní rok jsem začala jedničkou, potom se to ale trochu zhoršilo. Mám ráda nové učitele i nové předměty.

Dominik H. 11 let, 6. B
Rok jsem začal čtyřkou, trojkou a dvojkou. Na druhém stupni se mi líbí, je to o
hodně lehčí a noví učitelé jsou super.

David N. 6 let, 1. A
Ve škole se mi hodně líbí. Paní učitelka
je hodně hodná. Nejraději mám tělesnou výchovu.

Jenda R. 6 let, 1. B
Školní rok jsem začal se čtyřmi jedničkami. Ve škole se mi hodně líbí a v
družině také.

Vašík K. 7 let, 1. B
Dostal jsem tři sluníčka a jednu jedničku z angličtiny. Nejvíc mám rád tělesnou výchovu.
Učitelé jsou hodní.
Mgr. Kateřina K. 1. A
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ODDECHOVÁ BÁSEŇ
Sedí babka na peřině,
v ruce láhev vína,
má rakovinu na slezině
a je strašně líná.
Na obloze měsíc svítí,
ona se chce koupat,
v křoví jeden chalan černý
na ni se chce koukat.
Vzadu támhle na kopečku,
zvoní kostel – bimbá,
a ta žena na peřině
hrůzou z toho slintá.
Žena asi postižená,
sundává své lodě,
téměř nahá pomalu se
loudá k tmavé vodě.
Srnka štěká, měsíc svítí,
ve vodě tam žralok bílý,
vzadu v lese chalan černý
sebral lodě její.
Žena nahá, bez věcí,
loudá se zpět domů
a říká si naštvaně:
„Příště na to s***!“

Prvňáci jsou šikovní. Zlobí míň a míň –
všechno je pro ně nové. Jinak pro mě [Beránek]
rok začal vesele.

Přidej si „Palachovka Fejs“
na Facebooku a dozvídej se
ty nejzajímavější informace
z dění na naší škole.

V příštím vydání také:

1)
2)
3)
4)

Florbalové turnaje,
Veletrh vzdělávání,
Vánoce za dveřmi,
Anketa a Den s povoláním
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