NOVINY ZŠ PALACHOVA
V tomto vydání se můžete těšit na rozsáhlý článek o přípravné třídě, který pro Vás připravila
Tereza Zimmermannová. Nebude chybět ani
sportovní část na druhé straně, kde se dozvíte
jak dopadly florbalové zápasy naší reprezentace
a jak se náš výběr popral na přespolním běhu.
Rozhodně nepřehlédněte stranu číslo tři, kde je
umístěná anketa spolu s články, ve kterých se
dozvíte informace o mezinárodním projektu naší školy. Poslední strana patří fejetonu, na kterém si pro Vás dala záležet Lucie Příbrská. A
úplně na konci se dozvíte informace o přednášce „Nebuď oběť!“ a koncertu „Kinder tour“. Užijte si druhé vydání plné článků a fotografií.

8. ročník / 2. vydání
31. 10. 2011

400/37, 400 01 Ústí nad Labem
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[Harmach]

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA V NOVÝCH PROSTORECH
Dříve, než začnou opravdovou školní docházku,
mohou předškoláci v naší
škole celý rok chodit do
přípravné třídy.
[Zimmermannová]

Vede ji usměvavá paní učitelka Marta Paulová.
Třída funguje od loňského září, ale loni se o prostory dělili s družinou. Letos
už mají vlastní učebnu
vedle kanceláře paní zástupkyně, přímo naproti
schodům.
Učebna je moc hezká,
do půlky zdi je zelená barva,
znázorňující trávu, a blankytně modrý pruh u stropu
jako nebe.
Děti se zde cítí útulně,
mají tu plno hraček, nové
skřínky, stolky se židlemi a
koberec, na kterém ráno se-

Budoucí školáčci si hrají
foto: p. uč. Marta Paulová

dávají v kroužku. Říkají tomu „komunikativní kruh.“
Během něj se děti přivítají pohlazením a úsměvem. „S dětmi také potom
děláme kalendář přírody, ve

kterém máme napsaný měsíc, den, počasí a roční období,“ pověděla nám paní
učitelka.
Pokračování na str. 2 ...
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FLORBALOVÁ LIGA PŘESPOLNÍ BĚH V RUKOU DÍVEK
Letošní florbalovou ligu
mezi školami v Ústí nad
Labem zahájila naše škola více než výborně.
[Rygl, Müller, Sattler]

Prvním soupeřem Palachovky se stal Libouchec,
za kterým museli naši reprezentanti přijet. Florbalová elita Palachovky si hravě poradila s benjamínkem
soutěže 12:5 a vstoupila
tak do soutěže úspěšně s
dvěma body.
Hluboká, jako druhý soupeř Palachovky, neměla
žádnou šanci odolat náporu našich florbalistů v čele
se Sattlerem a Petržilkou.
Naše reprezentace vyhrála
8:1. Dalším soupeřem nezastavitelné mašiny bude
ZŠ Nová. Více informací se
dozvíte na:
www.florbal-ul.wbs.cz

Soutěž v Přespolní běhu
se konala v úterý 11. 10.
2011 dopoledne v areálu
základní školy Elišky
Krásnohorské.
[Fučová, Drbalová]

Naší školu reprezentovali
žáci a žákyně ze sedmých
tříd a žáci z devátých tříd.
Závod starších žákyň
jsme neobsadili, protože
dívky z 8. tříd se nechtěly
účastnit, a proto jsme neměli dostatek závodnic pro
tuto kategorii.
První závod odstartovaly mladší dívky, naše závodnice obsadili 7. místo a
celkově předvedly nejlepší
výkon naší školy.
Pot é
o dst art ov ali
mladší chlapci, někteří
kluci si vedli hodně dobře,
ale jejich výkony celkově
stačily pouze na 10. místo.

V posledním závodě
celé soutěže startoval tým
našich chlapců z devátých
tříd, který předvedl krásný
výkon a umístil se celkově
na 8. místě.
Po skončení závodu
byli někteří unavení a někteří naopak plni energie.
Sportovní dopoledne ukončil závěrečný ceremoniál
s vyhlášením výsledků.
předáváním cen vítězům a
diplomů všem účastníkům.
První
t ři
mí s t a
z našich devátých tříd obsadili žáci: 1. Jiří Kozej, 2.
Tomáš Sattler 3. Jakub
Kolstrunk. „Závod nebyl
nějak zvlášť těžký, jako
každý rok, ale mohli jsme
to zaběhnou lépe,“ okomentovali náročnost trati
kluci.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA V NOVÝCH PROSTORECH ...
… pokračování ze str. 1
„Také procvičujeme hlásky,
artikulaci a různé básničky,“
dodala. Každý týden mají jiné
téma a jednou týdně mají i
tematický den, kdy se na určité téma jdou podívat zblízka. „Tenhle týden jsme se věnovali zahrádce, takže jsme
vybrali od každého 10 korun,
nakoupili ovoce a zeleninu a
děti je ochutnávaly a poznávaly po čichu. Jediné, co nepoznaly byl květák,“ směje se
paní učitelka. Děti poté šly
do kuchyňky a tam si udělaly
z přinesené zeleniny svačinku, kterou si po zásluze
snědly. - „Nedá se říct, že by

kdokoli byl zlobivý nebo hodný, oni jsou moc hodní, ale
ovšem má občas každý svůj
den, kdy začne zlobit a zkoušet to,“ vysvětlila paní učitelka, že nejde říct, které děti
jsou zlobivé a které hodné.
Děti jsou čilé a aktivní,
a tak vybírají bukvice a
kaštany pro zvířata v ZOO,
kam se také hodlají někdy
vypravit. Příští týden má
v plánu paní učitelka udělat
indiánskou stezku na Střížák
a ještě má spoustu dalších
aktivit, kterými děti zabavit.
Ukázalo se, že u některých dětí se projevuje i zvláštní nadání: „U dvou chlapců
to vypadá, že budou velice

sportovní a většina je umělecky založená, třeba loni
jsme tu měli chlapečka, který
nádherně tancoval,“ odhaduje paní učitelka.
Některé z dětí jsou
v kolektivu poprvé a je to pro
ně nové a překvapující, protože nechodily do školky.
Každý má ve třídě svoji
kytičku, o kterou se den po
dni starají. Na větvičkách
stromečku mají přikolíčkovaná kolečka, ve kterých je nakreslené vše, co můžou a co
nemůžou a když někdo pravidla porušuje, tak někdo jiný
jde, odepne z kolíčku obrázek
a napomene ho.
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JAK SE VÁM LÍBÍ NOVÁ TĚLOCVIČNA?

Davídek Vrátil
7 let, 1. B

Alex Mayer
9 let, 4. A

Klára Dobešová
10 let, 5. A

Ruda Effenberger
10. let, 5. A

Velká tělocvična se mi
líbí, změnil bych tam
tyče, nejraději hraji
hru Mrazík.

Líbí se mi všechno,
nejraději v tělocvičně
hraju vybíjenou, tělocvična je hezká a proto bych nic nezměnil.

Tělocvična je dobře
zrekonstruována. Nic
bych na ni nezměnila.
Nejraději hraji vybíjenou. Byla bych ráda,
kdyby se koupily nové
fotbalové míče.

Nová tělocvična je
dobrá,nechtěl
bych
na ní měnit nic. A
nejvíce mě baví hrát
vybíjená.

Káťa Novotná
12. let, 6. B

Vláďa Kučera
11. let, 6. B

Lenka Hallerová
12. let, 7. A

Tereza Kalinová
13. let, 7. A

Je velmi hezká a připadá mi o trochu větší a o hodně hezčí.
Nic bych na ní nezměnila. Nejraději hraji
vybíjenou.

Jo zatím se mi líbí.
Přidal bych posilovací
stroje, rád tam hraji
florbal.

Líbí hodně, přijde mi,
že se to tam moc nezměnilo.
Nejčastěji
tam hrajeme přehazovanou. Moc bych si
v tělocvičně přála velkou trampolínu.

Dobrý, líbí se mi, ráda
hraji přehazovanou,
nic bych nezměnila.

[Kotěrová, Drbalová, Selingerová, Kantorovská, Šmídová, Sattler]

ANGLIČTINÁŘI SE UVIDÍ SE SVÝMI FRANCOUZKÝMI PROTĚJŠKY
Výměnný projekt mezi u sebe doma.
naší školou a školou
První den bude probíz Francie nabírá svou po- hat společná výuka na ZŠ
dobu.
Palachova, další dny na[Harmach]
vštíví „spolužáci“ z Francie
Terezín, Litoměřice, Lidice
Projekt začne 3. dub- a v neposlední řadě Karlna 2012, kdy přijedou žáci štejn a další zajímavá hisz francouzské školy do torická místa v České reČeska. Projektu se může publice. Na poslední den je
zúčastnit kdokoliv z 2. naplánována rozlučková
stupně umějící alespoň zá- párty.
klady angličtiny a ochotný
Na oplátku českým
ubytovat francouzské děti hostitelům, Francouzi po-

zvou na přelomu května a
června zúčastněné žáky do
jejich země, kde budou i
oni navštěvovat historická
místa, a při přízni počasí
si zaplavou a zadovádí
v moři.
Přibližná cena zájezdu
je stanovená na 3000 Kč
za plný autobus, což činí
40 míst. V případě, že se
celý autobus neobsadí může se cena zvýšit. Další informace u pí. uč. Šrůmové.
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FEJETON | JAK SI UDRŽET ŠPATNOU NÁLADU
ANEB BĚŽNÝ DEN
Ráno vstávám, svítí slunce, ptáčci si ševelí, jak asi nejspíš bude. Vylezu z postele a běžím
do koupelny. Sestra není už doma, musela do školy dřív, takže mám času dost. Po mém
ranním očistném rituálu se běžím obléci. Večer jsem si sem dávala fialové triko a černé džíny, tak kam se to podělo? Místo oblečení nalézám vzkaz od sestry: „Půjčila jsem si tvé triko, díky Z.“ Bezva, takže tohle padá. Tak prolézám skříň, ale žádné tak pěkné triko jako je
to fialové ne a ne najít. Otevírám skříň sestry (když může ona, tak já taky). Má tu toho
spousty, ale nenosí to. Místo toho se presuje do mých věcí. Takže nacházím čistě bílé triko
a jsem konečně připravena vyjít. Ne, ještě si musím namalovat tvář na můj obličej. Nemusí
se mě přeci každý leknout. Ale ne! Sebrala mi i tužku na oči. Tak tady už přestává veškerá
legrace.
Konečně mám vše hotové a připravené a vyrážím. Bohužel o 10 minut později než si
mohu dovolit. Autobus stíhám jen díky hodnému řidiči. Do školy již přibíhám rozcuchaná,
uřícená a s propoceným trikem mé sestry.
Nečekaná písemka hned první hodinu a já si to ani nestíhám zopakovat. Díky sestřičko, jsi
fakt skvělá, lepší jsem si nemohla přát.
Po škole už úplně vyčerpaná jedu trolejbusem domů. Konečně! Bohužel koukám, že
řidič zatáčí jinam než má a tím vytrhává troleje z vedení a já musím domů po svých.
Otevírám dveře bytu a sedám si hned na sedačku. Sestra je již doma, zjistila, že jsem si
půjčila její tričko a teď z toho nejspíš dostává hysterický záchvat. Ječí na mně a posílá mě
si napsat domácí úkoly a udělat domácí povinnosti. Naštěstí už za chvíli odejde za svým
klukem (v mém tričku).
Chvilka volna, když v tom vchází táta do dveří: „Už máš hotové úkoly a uklizený pokoj?“ Ptá se „Ne“ odpovídám, mám už tohohle dne vážně plné zuby „tak to běž dodělat a
nebuď drzá“ sice se usmívá, když tohle říká, ale já už nemám nervy.
Konečně mám hotovo, ale náladu mám na mizině a energii ještě níž. Najednou se ozývá zvonek. To bude kamarádka, ale nemám náladu nikam chodit. Nejradši bych padla na
postel a už se nezvedla. Snažím se jí to vysvětlit, ale nechápe to, tak se pohádáme a odcházíme domů obě uražené. A tak si myslím, že můžete být ten nejflegmatičtější optimista,
ale takovýhle den Vám nadzvedne mandle. To je vlastně dobře. Možná, že návod na špatnou náladu je každý den prožívat úplně stejně.
[Příbrská]

NA ZÁVĚR
V pondělí 3.10.2011 žáci 9.
ročníku navštívili Severočeskou vědeckou knihovnu, kde
se konala přednáška „Nebuď
oběť!“ o kyberšikaně a zneužívání našich záznamů na internetu. Přednášel ji Jan Látal
s kolegou, který během přednášky fotil. Žáci se dozvěděli
opravdu děsivé skutečnosti o
tom, kdo nebo co může číhat
na druhé straně monitoru. Také se dozvěděli, jaké nebezpečí
je může čekat na sociálních
sítích, jako je třeba Facebook,
Twitter, xTeen nebo My Space.
Říkají vám něco pojmy jako

kyberšikana, sexting, stalking,
happy slapping, netholismus,
kybergrooming či hoax? Žákům 9.ročníku nyní ano. Součástí přednášky byla soutěž o
to, kdo bude nejvíce aktivní.
Vítěz si jako odměnu za aktivitu odnesl tričko. Ke konci
přednášky žákům byla puštěna videa a ukázány fotky toho,
co může nastat, když si budete
zahrávat s internetem! Pokud
by to zajímalo i Vás, čtenáře,
tak jejich stránky naleznete na
www.nebudobet.cz a být vámi, určitě se na to podívejte.
[Zimmermannová, Kožená]

Celá naše škola se ve čtvrtek 6.
října zúčastnila
koncertu
v kulturním domě. Na začátek si
muzikanti připravili světelnou
show plnou skvělých efektů. Kapela hrála písničky v češtině
s texty, kterým rozuměli i ti nejmenší žáci. Připravili si pro nás i
soutěže a odměna byla nádherné
triko od Kinder tour. Hudebníci na
podium vyzvali i naše vyučující,
kteří předvedli, jak se umí hýbat.
V ceně 50 Kč byl zpěvníček a CD
kapely s písněmi, které na koncertě zazněly. „Já si myslím, že to
bylo nejlepší vystoupení za tu dobu, co jsem ve škole,“ říká Alice
Janová z 9. B.

[Havlíčková]

