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Dne 4.10. navštívili prvňáčci s deváťáky děčínskou Zoo. Po příchodu prvňáků si je 
deváťáci radostně rozebrali. Jelikož starších žáků bylo méně, někdo musel mít 
prvňáky dva. Poté, co jsme dostali pracovní listy,  byla před námi už jen dlouhá 
cesta za zvířaty. Bez svačiny ani krok- proto se každý z nás nejprve posilnil. Po 
skupinkách jsme se rozutekli rovnou vpřed. Děti si se zájmem prohlédly většinu 
zvířat a pohrály si na hřišti. Pracovní listy byly celkem těžké, a proto jsme je až na 
vybarvování vyplnili my, starší žáci. V areálu jsme prošli každý kout a děti si 
všechno vyzkoušely. Nejvíce je zřejmě zaujaly všechny hry a různé prolézačky. 
Počasí nám přálo a všichni byli spokojeni. Děti se dostatečně vydováděly a my si 

oddechli, že už je vše za námi. 
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Školní redakce se znovu vrací a s ní přicházejí i novinky, které si můžete přečíst v našich časopisech nebo na webo-
vých stránkách školy. Dalším rokem Vám budeme psát  o důležitých věcech, které  se v této škole dějí,  zajímavé 
rozhovory,  sportovní výkony a mnoho dalšího. Tvorba školního časopisu není lehká věc. Musíme dát vše dohroma-
dy a s tím nám pomáhají: - sportovní redaktor David Strnad  
                                               - grafici Jakub Schön a Viktor Novák 
                                               - technická podpora pan inženýr Jiří Andrlík 
                                               - vazačské práce p. Vadinská  

6.A    
Kolocová Eliška  
Řeháková Kateřina  
6.B   
Roháčková Eliška 
Kramerová Eliška  
Plechatá Simona  
Rosulek Filip  
Skálová Kristýna 
Šidlofová Klára  
Špaček Hynek   
Šťastný Václav  
Tůmová Tereza  
7.A   
Chotětická Markéta  
Kolocová Adéla  
Předotová Markéta  
8.A    
Fišerová Monika 
Hubatka Vojtěch 
Juhaszová Natálie 
8.B    
Líbalová Kristýna 
Tichá Adéla 
Vabroušková Lucie 
Volavková Jana 
9.A   
Andršová Veronika 
Deusová Tereza 
Kánská Markéta 
Kosková Daniela 
Košková Alena 
Michalová Veronika 
Neumanová Karolína 
Smolová Helena 
9.B    
Vítková Marie 

4.A   
Dominika Kocourová 
Natálie Břízová 
Kristýna Havlová 
Jan Hasala 
4.B   
Dominika Svobodová 
Kristýna Šafránková 
Marek Manojlín 
Barbora Kaslová 
Adéla Koblížková 
Kristýna Oravíková 
Karolína Kopecká 
5.A   
Martin Jakubec 
Natálie Jaborová 
5.B   
Adéla Holečková 
Michaela Petrboková 
Veronika Srbecká 
Markéta Michalová 
Aneta Žáková 

Na vše dohlíží  Mgr. Martina Skálová, šéfredaktorka.  
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  Poslední dva zářijové dny se konaly oslavy ško-

ly, kdy škola slavila 75 let od otevření. V jídelně 

se sešli bývalí žáci a absolventi školy, druhý den 

bývalí učitelé a ředitelé. 

     Čtvrteční den zahájil pěvecký sbor naší školy. 

Zazpívali hymnu školy ‘‘Kamenická‘‘ a spolu 

s učiteli píseň ‘‘Pár přátel‘‘. Krátce po vystoupení 

dostal slovo ředitel školy, který pronesl slavnost-

ní řeč. Slovo dostala i Mgr. Cermonová, coby 

zástupkyně města. Dále zazpíval Sámer Issa, 

bývalý absolvent naší školy. Nechybělo zde ani 

občerstvení. Také jsme se všichni mohli podívat 

do nové přístavby a prohlédnout si nové hřiště. 

      

Po  oba dva dny probíhaly ukázkové hodiny českého jazyka, matematiky, fyziky, angličtiny a 1. stupně a ukázky 

učebnic, pomůcek a nové techniky. Návštěvníci si mohli zakoupit výroční odznaky a pohlednice školy. Celkem se 

zúčastnilo přibližně 200 lidí, z toho 150 žáků a 50 učitelů. 

Konečně jsme se dočkali! Ve školním roce 2011/2012 byla dokončena rekonstrukce sportovního areálu, jehož 

slavnostní otevření proběhlo v rámci oslav školy k 75. výročí. A co je zde vlastně nového? Byla vybudována mís-

ta pro konání různých atletických disciplín, jako jsou: doskočiště pro skok daleký, vrh koulí, okruh pro běh na 

1500m  a dráha běhu na 60 m. Tím nejlepším je ale samotné hřiště. Sám jsem zaslechl a měl původně připo-

mínky ohledně jeho povrchu jako například: „Proč tam nedali umělou trávu?“. Důvod je jednoznačný. Kvůli více 

účelům plochy,  byl zvolen povrch vyhovující hře nejen fotbalu, ale i házené, basketbalu, volejbalu, přehazované, 

vybíjené a mnohým jiným hrám a převážně míčovým sportům a právě díky těmto možnostem připadá člověku 

hrací plocha jako soubor čar. Pole označené bíle vyhrazuje hru fotbalu nebo házené, dva modře vyhrazené pro-

story jsou pole basketbalu a pro volejbal byla nalajnovaná dvě žlutá pole a tím posledním je bílé hřiště na tenis, 

uprostřed toho na fotbal. Většina žáků naší školy již navštívila celý prostor hřiště, starší v rámci tělocviku, ti 

mladší se školní družinou. Ta má k dispozici také dětské hřišťátko. Všechny tyto novinky budou k dispozici i 

veřejnosti, a to po dostavbě horolezecké stěny. Doufejme, že se sportoviště nestane cílem vandalů a po několik 

desítek let si budou moci žáci i lidé, jež sport baví, užívat toho, co stálo nejen množství peněz, ale také sil vlože-

ných do uskutečnění celého projektu. 
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Jistě jste si všimli naší pará-

dy, která se objevila už mi-

nulý rok. Rozhovor s panem 

ředitelem nám přístavbu 

ještě více přiblížil. Naše ba-

revná nástavba byla pláno-

vaná už dříve, ale dotace 

z Evropské unie se dostavily 

až letos při projektu, kde 

byly vybrány tři školy, ve 

kterých jsme se ocitli i my. 

Komplikací na stavbě bylo 

hned několik, například vy-

topení, o kterém už jistě 

víte. Ale do prostorů se ofici-

álně dostaneme až koncem 

listopadu. Redaktoři si pří-

stavbu mohli prohlédnout 

dříve a postřehli nepřehléd-

nutelné věci.  

Žáci se budou moci  připojit na 

internet, který je hned v hale u 

schodů, kde se budeme  scházet 

a odpočívat. Nejvíce nás zaujaly 

barevné skleněné stěny, které 

navrhovali projektanti a jsou 

100% bezpečné. V prostorách 

budovy jsou učebny 

s interaktivními tabulemi, kde se 

bude vyučovat prakticky cokoliv. 

Celá budova je v moderním sty-

lu, což mladé generaci více vyho-

vuje. Všichni se těšíme, až se 

budeme v nových učebnách učit. 

Školní klub je obdoba školní družiny. Školní klub se nachází v prvním patře přístavby. Do klubu 

můžou chodit děti od 5. – do 9. třídy, ostatní využívají školní družinu. Momentálně je zde přihlá-

šeno asi 155 dětí. 

Vede jej paní učitelka Renata Durdincová, milá a kreativní učitelka, kterou jsme si velice oblíbili. 

Klub je otevřen  každé ráno od 7 do 7.45 h a odpoledne od 13 do 17 h 

Náplň školního klubu : 

Pondělí : Výtvarná výchova 

Úterý : Počítače, DVD, turnaje ( šipky, stolní hokej, puzzle ) 

Středa : Dívčí klub  

Čtvrtek :  Společné hry 

Pátek : Keramika  

S klubem souvisí i kroužky, děti od 5. třídy, které si nezaplatí klub, nemůžou chodit na kroužky.  

1. stupeň může využít 19 kroužků 

Pro 2. stupeň se nabízí  7 kroužků 

kroužků je zde mnoho - hudební, sportovní, výtvarné a mnoho dalších 

Školní klub je plný možností a je to skvělé a vhodné místo pro děti.  

Zkusil  jsem si i modelovat! 
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Paní učitelko, v jakém věku jste se začala zajímat o výtvarné umění? 

 V mateřské školce  

Navštěvovala jste uměleckou školu, nebo nějaké kurzy a kde?   

Ano. Chodila jsem do Lidušky, abych se připravila na talentové zkoušky na  uměleckou školu. 

Kdy jste se rozhodla stát se učitelkou výtvarné výchovy? 

Po maturitě, nabídla mi to známá, úplně náhodou, neplánovala jsem být   

učitelkou.             

Umění kterého století je vám nejbližší? 

Moderní  19-20 stol.  

S jakou technikou pracujete nejraději? A proč? 

Akrylovými barvami, protože jsou levnější než olejové a nesmrdí. 

Jak se vám líbí na naší škole? 

Jsem spokojená, vyhovuje mi volnost, můžu si s dětmi dělat co chci, baví  

mě zdobit školu.  

Máte nějaké nápady či plány jak zatraktivnit hodiny výtvarné  

výchovy? Pokud ano tak jaké? 

V budoucnu bych si přála na škole „výtvarný ateliér“ třídu na výtvarné 

hodiny, dále pro druhý stupeň volitelnou dvouhodinovou výtvarku. 

Neplánujete pro žáky vytvořit kroužek výtvarné výchovy? 

Neplánuji, probíhá každé pondělí ve školním klubu. 

Jaký máte názor na grafity? 

Líbí se mi, ale kvalitně udělané. 

Které výtvarné dílo se vám nejvíce líbí a kde ho můžeme vidět? 

Teď mě nic nenapadá, ale ráda navštěvuji výstavy současných  

malířů. 

 

Děkujeme za rozhovor. 

Vabroušková, Líbalová 
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Školní bufet je svatým místem hladovějících studentů, kteří mají možnost ho navštěvovat od otevření školy až do 

11.00 o všech přestávkách. Určitě všichni víte, kde se náš „supermarket“ nachází, ale možná nevíte, co všechno se 

zde dá koupit, a proto jsme vám vypsali ceník se všemi produkty. Jako další jsme pro vás připravili rozhovor 

s vedoucí tohoto školního obchůdku. 

Vaše jméno 

P. Vondráčková 

Jak dlouho prodáváte v tomto bufetu? Baví vás to? 

Leden 2008. Je to práce jako každá jiná. 

Proč si při zakoupení mlíčka zapisujete naše jméno, příjmení a třídu? 

Je dotované a musím to evidovat. Na letáku to máte napsané. 

Kde sháníte tak malé housky? 

Pekařství FIDLER. 

Jaké je vaše nejprodávanější zboží? 

Je to různé. 

Jak velkou peněžní částku vám nejvíce dlužili „kupující“? 

Bez komentáře. 

Měla jste někdy problém s tím, že vám někdo nechtěl vrátit dluh? 

Nezaplacený dluh platím já. 

Nervují vás děti, které zdržují a dlouho vybírají? 

Ne, děti mi nevadí. 

Bageta  21 Kč 

Houska světlá 11 Kč 

Houska tmavá 12 Kč 

Kobliha 7 Kč 

Toust 7 Kč 

Bobík milk drink 4 Kč 

Jovonka 5 Kč 

Bobík (80 g) 4 Kč 

Žervé Lipánek 5 Kč 

Školní jogurt Milky 3 Kč 

Kapucín mléčná rýže 8 Kč 

Bohunka jogurt 9 Kč 

Müsli tyčinky Twiggy 5 Kč 

Bobík mňam 20 Kč 

Bobík dezert 7 Kč 

Ledová káva 10 Kč 

Croassant Chipicao 10 Kč 

Croissant 7Days 9 Kč 

BeBe Dobré ráno MINI 9 Kč 

Croissant Kubíček 8 Kč 

Peggy - oříšková 7 Kč 

Corneli Bio Twiggy 6 Kč 

Cereální sušenky 11 Kč 

Jahodový perník 8 Kč  

Linecké třené 9 Kč 

Biskiti 8 Kč 

Diskíto 9 Kč 

Trubičky  8 Kč 

BeBe Brumík 9 Kč 

Cake Bar 7Days 6 Kč 

Kubík Waterrr 14 Kč 

Hello fruits drinks 6 Kč 

Sýr a křup 10 Kč 

TUC originál 7 Kč 

Bake Rolls 14 Kč 

Hello Simpsonovi 8 Kč 
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Jste Češka, ale nemáte české příjmení, můžete nám to vysvětlit? 

Já mám jedno příjmení české a jedno švýcarské, to je příjmení mého manžela. 

Chtěla jste být už od dětství učitelkou? 

Nechtěla. 

Vyučujete pouze jazyky nebo i jiný předmět? 

Jenom němčinu 

Kolika jazyky mluvíte? 

Kromě češtiny mluvím německy a anglicky. 

Líbí se vám na naší škole? 

Líbí. 

Měnila byste něco na naší škole? Pokud ano, tak co?  

Ne. 

Neuvažujete vést kroužek německého jazyka? 

Zatím mě to nenapadlo. 

Máte nějaké plány do budoucna? 

Spousty. 

Máte nějaké koníčky? Pokud ano, jaké? 

Mám, chodím velmi ráda ven, cestuji, vařím a čtu. 

Za chvíli začne Advent, těšíte se na Vánoce? 

Ano, těším se na to, že bude rodina a přátelé pohromadě. 

Vabroušková 

Jan Hasala 
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Pracovala jste už na nějaké škole? 

Na žádné škole, je to první učitelská zkušenost.  

Jak dlouho učíte? 

Učila jsem jednotlivce, jinak 5 let. 

Co vyučujete? 

Angličtinu a na škole jsem studovala společenské vědy. 

Proč jste si vybrala naší školu? 

Dobré reference, ohledně vedení a učitelů a také potřebovali angličtinářku. 

Co se vám líbí na naší škole? 

Dobré vybavení školy, studenti a celý kolektiv. 

Je něco, co se vám na naší škole nelíbí?  

Momentálně mě nic nenapadá, zatím krátká doba na hodnocení. 

Co vás vedlo k tomu, učit děti? 

Kvalifikace, že umím učit, výzva učit třídu a baví mě předávat informace. 

Chtěla jste být vždy učitelka? 

Vždycky ne. 

Umíte i jiný jazyk než angličtinu?  

Španělština, jsem začátečník. 

Máte ráda nějaký sport? 

Volejbal, fit-box, snowboard a lyže. 

Tichá, Volavková 

Natálie Jaborová 
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Když jste byla na mateřské, stýskalo se Vám po škole a vyučování? 
Ano, stýskalo se mi po žákyních. 
Co vyučujete? 
Matematiku a tělesnou výchovu. 
Dělalo Vám problémy vrátit se do té samé kondice jako před mateřskou? 
Trochu ano. 
Jak dlouho na této škole učíte? A do kdy ještě plánujete? 
Asi pět let a do kdy, to nezáleží jen na mně, ale chtěla bych zatím co nejdéle.  
Jakou třídu máte nejraději? 
Tak tohle jsem moc neřešila. 
Plánujete další děti? 
Zatím ne. 
Kolik jste vážila v těhotenství a kolik teď? 
V těhotenství jsem vážila 61 kg a teď 51,5 kg. (U této odpovědi, jako možná právě teď vy, jsme dlouho vrtěli hlavou) 
Nosíte kontaktní čočky? 
Ne. 
Byl pan učitel Novák u Vás, když jste rodila? 
Nemohl, ale kdyby ano, byl by. 
Jaký předmět Vás nejvíce a nejméně bavil na ZŠ? 
Nejvíce mě bavila tělesná výchova a nejméně asi chemie.  

Jistě jste si všimli, že na naší škole je spousta nových technologických vychytávek. U příležitosti představení nových mož-

ností učiva jsme udělali rozhovor s panem učitelem Andrlíkem, který na naší škole učí nejen chemii, ale i digitální techni-

ku. 

1.Kolik vlastně máme technologických novinek? 

6x GPS navigace, které chceme využít při pohybu v terénu, 5x fotoaparáty, 4x videokamera, hodně interaktivních tabulí. 

2.Byl nějaký problém s objednávkou nebo dodávkou? 

To ne, ale musíme nějaké věci reklamovat. 

3. Důvody této objednávky byly jaké?  

Přišly peníze z projektů, které nám otevřely  možnosti nakoupit nová zařízení. 

4. Jsou nové věci lepší?  

Jsou to digitální data, které nabízí miliony možností, a to je pro děti momentálně to nejlepší. 

5. Nevadí Vám, že máte více práce? 

Mám sice více práce, ale jsem spokojen. 

6. Děti sedávají u počítačů celé dny a teď budou i ve škole. Nebude to problém? 

Nemyslím si. S novými možnostmi naopak dostanou chuť vyjít ven a například jít si vyfotit krajinu, a to je podle mě do-

stane do přírody častěji. 
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Psychologie je věda, která se zajímá a studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění. Cílem psycho-

logie je také získané poznatky využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví.  Psycholog se nazývá člověk, kte-

rý se tyto problémy snaží řešit. 

Paní psycholožka Mgr. Lucie Slabá za námi o hodině přišla a my jsme s ní udělali rozhovor. 

Jakou jste vystudovala školu, abyste mohla být psycholožkou? 

Masarykovu univerzitu v Brně. 

Proč jste si jako povolání vybrala zrovna psychologii? A jak dlouho tak pracujete? 

Ráda pomáhám lidem a taky mám ráda práci s nimi. Ukončila jsem studium v roce 2010 a psychologií se zabý-

vám 9 let. 

Kde pracujete mimo naši školu? Proč jste si zrovna naši  školu vybrala? 

Pracuji v Ústí nad Labem v Kontaktním centru pro drogově závislé. Přišla mi nabídka práce tady, vzala jsem ji a 

jsem spokojená. 

Jaký den za vámi můžeme přijít? 

Každé první a druhé úterý v měsíci od 14:00 do 17:00hod. 

V jakém případě nám můžete pomoci? 

Když se hlavně děti něčím trápí, např. nejde jim to ve škole, špatně si zvyknou na školu atd. 

Jakým způsobem s dětmi pracujete? 

Mluvím s nimi, rozebírám problémy, snažím se je vyřešit, zadávám menší úkoly. 

Kolik máte pacientů v péči? 

Na této škole zatím pět. 

Váš nejhorší případ? 

Promiňte, ale jsem vázána mlčenlivostí, ale byl v Centru pro drogově závislé. 

Dá se pacientům pomoci vždy? 

Vždy ne, většinou ale ano a vždy se hodně snažím. 

Máte nějaké plány do budoucnosti? 

Mým snem je mít vlastní ordinaci. 
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!!!Školní redakce spolu se školním klubem vyhlašuje novou soutěž!!! 

Soutěž, do které se může zapojit úplně každý. V každém našem novém čísle oznámíme téma, na které 

nakreslíte obrázek. Hodnotíme hlavně originalitu, která bude odměněna věcnými a sladkými cenami. 

Své výtvory odevzdávejte paní vychovatelce Durdincové vždy do určitého data. Hodnocení zajistí p. 

ředitel, pí. Durdincová, šéfredaktorka a sami redaktoři. 

Obecné informace:  

- Obrázek musí být ve formátu A3, A4, nebo A5 

- Obrázky na téma „Nakreslete naši školu“ 
- Své výtvory odevzdávejte svým třídním učitelkám nebo paní vychovatelce do klubu do 20.ledna 

Naše redakce má nový přírůstek, a to malou animovanou postavičku s výstižným názvem 

Šutřík. Šutřík se odloupl z naší školy, aby Vás čtenáře prováděl celým časopisem. Tento veselý chlapík vždy poskyt-

ne vlastní vyjádření k našim článkům. Doufáme,  že Šutříka vlídně uvítáte a jeho názory Vás budou zajímat stejně 

jako nás.   

Námět: Tereza Deusová, Helena Smolová  

Ilustrace: Vojtěch Hubatka 

Příběh na další straně!  

Budu také soutěžit. 

Kreslit a malovat mě totiž baví. 
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1)Malý Šutřík se probouzí  s ostatními kameny v podezdívce, kde jsou všich-

ni namáčknuti na  sebe. Šutřík je ale malý, a tak se šikovnými točivými po-

hyby dostane  z podezdívky ven a zůstane po něm akorát malý důlek. 

2)Pokouší se otevřít vstupní dveře do vestibulu, ale dveře jsou zamčené. 

Šutřík si všimne zvonku vysoko nad ním. Díky své hbitosti a šikovnosti se 

dostane až ke zvonku. Zazvoní! 
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3)Neví, kam má jít, a proto zamíří  do přístavby. Vyjde  po schodech naho-

ru, kde vidí různé učebny a do jedné z nich vejde. Sedí tam různé děti 

v lavicích a před nimi stojí  muž, který jim vypráví  o savcích.  

4)Po vyučování na chodbě ucítí krásnou vůni. Dozví se, že je to oběd a 

půjde na něj s dětmi. 
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5)Šutřík se chce stát také žákem, a proto jde se spolužáky nakoupit pomůc-

ky. 


