Ahoj, naši milí čtenáři!
Po delší odmlce se vracíme se školními novinami. A co se v nich tentokrát dočtete? Tak
například to, jak se u nás v půlce září střílelo!
Najdete zde také první z řady rozhovorů s novými učitelkami Těšit se můžete i na tradiční
anketu, tentokrát jsme se ptali žáků prvního
stupně na záludnou otázku týkající se jednoho zářiového výročí. Máme pro Vás i příspěvek
ze světa sportu a v neposlední řadě také zprávy o tom, co se dělo v přípravné třídě a jak bylo na návštěvě střední školy v Děčíně. Doufáme, že Vám nové číslo novin přinese nejenom
informace, ale i zábavu.
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VE ŠKOLE SE OBJEVIL ŠÍLENÝ STŘELEC
Vždy je lepší být připraven na nečekané a nebezpečné situace. V naší
škole jsme si takovou situaci vyzkoušeli hned v
půlce září.
Na začátku nového školního
roku měli naši žáci a učitelé
nevšední zážitek ze školy.
Dokonce se ten den i vraždilo! Naštěstí to celé bylo jen
cvičení… Děti z prvních tříd
šly raději na procházku, aby
toho na ně na začátku školního roku nebylo moc.
Dne 16.září ráno se ve škole
objevil
střelec . Policisté
kvůli celému cvičení uzavřeli
ulici Palachova a všechny přilehlé ulice. Střelec měl i dvě
rukojmí z 9.A, se kterými vylezl na střechu, kde s ním

Dívky z 9.A posloužily střelci jako rukojmí.
policisté vyjednávali . Nako- z tohoto cvičení nebudeme
nec obě dvě rukojmí před muset nikdy využít.
školou zastřelil. Cvičení se má
v budoucnu možná opakovat .
Ale doufejme, že zkušenosti [Pavel Podrápský, 7.A]
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V letošním školním roce k nám do školy nastoupily dvě nové
paní učitelky Dana Veselá a Kateřina Škultétyová . Položili jsme
jim pár otázek.

Ing. Dana Veselá
„Chtěla jste se stát učitelkou už když jste byla malá? “ V první třídě jsem se chtěla stát
zubařkou , ale postupem času se mi začala trochu znechucovat krev a až potom jsem chtěla
být učitelkou.
„Na jaké střední a vysoké škole jste studovala ? “ Studovala jsem na Gymnáziu, VŠCHT
a UJEP informační technologie.
„Na jaké škole jste učila předtím? “ Dříve jsem pracovala na Střední škole ekonomické
v Litoměřicích.
„Jak se vám líbí na škole? “ Na této škole se mi moc líbí, jsem spokojená a žáci jsou tu
úžasní.
„Co všechno učíte na této škole? “ Na této škole učím matematiku.
„Jakou třídu máte nejraději a v jaké třídě se vám učí nejlépe? “ Do všech tříd chodím
moc ráda, ale nejraději asi do 8.A
„Jste spokojená na této škole? “ S touto školou jsem velice spokojená.
„Čeho byste v životě chtěla ještě dosáhnout? “ Chtěla bych dokončit testování ECDL . A
můj sen je být koučem osobního rozvoje a nebo být finanční poradce.

Ing. Kateřina Škultétyová
„Chtěla jste se stát učitelkou už když jste byla malá? “ Původně jsem chtěla být zdravotní
sestra.
„Na jaké střední a vysoké škole jste studovala ? “ Studovala jsem na Střední škole průmyslové chemické a na UJEP Ústí nad Labem a ČZU v Praze.
„Na jaké škole jste učila předtím? “ Dříve jsem pracovala na Střední průmyslová škole
stavební a na Střední odborné škole stavební a technické.
„Jak se vám líbí na škole? “ Moc se mi tu líbí a jsem spokojená.
„Co všechno učíte na této škole? “ Učím matematiku , pracovní výchovu a informatiku.
„Jakou třídu máte nejraději a v jaké třídě se vám učí nejlépe? “Nejraději mám a učí se
mi velmi dobře v 9.A.
„Jste spokojená na této škole? “Ano velice spokojená.
„Čeho byste v životě chtěla ještě dosáhnout? “ Chtěla bych zůstat dobrou učitelkou.
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PRVNÍ ANKETNÍ OTÁZKA SE TÝKALA NEDÁVNÉ HISTORIE:
VÍTE, CO SE STALO 11.ZÁŘÍ 2001?

Nela Zarcká, 5.A:
„Byl teroristický útok na dvojčata.“

Lukáš Fudbach, 5.A:
„Srazila se dvě letadla s mrakodrapem.“

Michael Budějovský, 5.B:
„Byl útok na dvě budovy v New
Yorku.“

Tereza Habichová, 5.B:
„Přiletěl k nám Superman.“

Markéta Šmidtová, 6.A:
„Byl to teroristický útok na dvojčata.“

Pavel Urbanský, 6.A:
„Přišli islamisté, byla 1.světová
válka.“

(správné řešení: 11.září 2001 proběhl teroristický útok v New Yorku)

Úspěch byl na dosah…
V úterý 18.10.2016 se konalo okresní finále starších žáků a žákyň ve stolním tenisu.
Klučičí tým ve složení Ludva Bendík, Honza Bárta, Jirka Svoboda a Míra Dobosz skončil těsně pod
stupni vítězů. K finálové účasti moc nechybělo, ze základní skupiny jsme šli z prvního místa. V semifinále jsme narazili na silný tým z Mírovky, který byl nad naše síly. Boj o třetí místo jsme nezvládli a prohráli s pořádající Hlubokou, kterou jsme v předchozím boji v základní skupině porazili. Smůla se nám
přilepila na paty (pálky:)) a trošku smolně jsme brali čtvrté místo.
Holčičí sekce byla též velmi vyrovnaná a naše duo Terka Rubášová a Verča Scholzová skončilo na konečném sedmém místě.
Všem zúčastněným patří velké díky za bezvadnou reprezentaci naší školy!!!
[Lenka Kozáková]
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V PŘÍPRAVCE SE PEČE!
Děti z přípravné
třídy měly v průběhu října o zábavu postaráno.
První týden v říjnu se
děti z přípravky učí, co roste
na poli a co na zahradě. A tak
jsme si nakoupili některé ovoce i zeleninu. Děti ho rozlišovaly hmatem, čichem i podle
chuti. V kuchyňce děti poznávaly ingredience na pečení
štrúdlu a hned se daly do
strouhání jablek. Na pečení
pizzy se těšily snad ještě více.
S velkou chutí se pustily do
pečení a ještě s větší chutí
všechno snědly. Dohodli jsme
se, že si to zopakujeme.

Malí kuchaři si přípravu jídel užívali.

[Marta Paulová]

ŽÁCI 8. A 9. TŘÍD SE PODÍVALI NA STŘEDNÍ ŠKOLU
Na konci září se naši
žáci podívali do Děčína, kde
pro ně zdejší SŠ připravila
spoustu aktivit a soutěží.

Dne 27.září se žáci 8. a 9. ročníku
naší školy sešli na vlakovém
nádraží, aby se společně vydali na
děčínskou Střední průmyslovou

Naši žáci na Střední škole průmyslové v Děčíně

školu. Ta pro ně přichystala na celé dopoledne
nejen prohlídku školy a
prezentaci
výrobků
zdejších žáků, ale take
spostu zajímavých aktivit
a ještě zajímavější odměny.
Žáci
soutěžili
například o outdoorovou
kameru,
Ze sportovních aktivit
zde mohli vyzkoušet
například šplh po stěně s
tyčí, překážkový nafukovací
hrad,
procvičili
postřeh na blikajících
světýlkách, dale rozeznávali hasicí přístroje a
vyplňovali
vědomostní
testy. Nejlepší řešitele
zástupci školy rovnou
“lanařili” do svých řad...

